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  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 

 

 מונד-המועצה המקומית תל

 2020בפברואר  8
 י"ד שבט תש"פ

 
 לכבוד:

 עו"ד שמואל סיסו
 ראש המועצה

 מונד-מועצה מקומית תל

 

 
 מכובדי,

 
 2019מונד לשנת -דוח מבקר המועצה המקומית תל הנדון: 

 

ג)ג( לפקודת העיריות, החל על מועצות מקומיות 170, זאת בהתאם לסעיף  2019הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת  

 ה' לפקודת המועצות המקומיות.13מכח סעיף 

 

 דוח הביקורת כולל ביקורות בנושאים, כדלקמן: 

 .ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית .1

 .ניהול מערך המחסנים והמלאי .2

 .מות אבטחה בבית ספר אור תורהרכש מצל .3

 

דוחות הביקורת כוללים ממצאים מהותיים והמלצות שיש הכרח ליישמן, זאת במטרה לשפר את התהליכים שנבדקו, להבטיח 

 קיום כללי בקרה ופיקוח נאותים, שמירה על בטיחות ושלום הציבור והבטחת סדרי מינהל תקינים.

 

הוא המודעות לכך שעובדי המועצה ונבחריה הם משרתי הציבור, וכך אני כמבקר המועצה רואה   מבקר המועצההקו המנחה את  

 .התושבים והציבוראת תפקידי כשליח 

 

מטרת הביקורת לספק, בין היתר, כלי ניהולי לשיפור תהליכי העבודה, בחינת התאמת הפעולות להוראות הרגולציה, הבטחת 

 ים וקידום סדרי מינהל תקין, לטובת הציבור ולרווחת תושבי המועצה.קיום כללי בקרה/פיקוח בתהליכים השונ

 

אני מודה מקרב לב על הסיוע והגיבוי המלא לה זוכה הביקורת, מראש המועצה וחברי המועצה, הרואים בביקורת כלי עזר 

 לניהול, שיפור וייעול עבודת המועצה.

 

 ייני ביקורת.על פי פקודת העיריות העתק הדוח יומצא לחברי הוועדה לענ
 

   

  

 

 

 
 

 

 בכבוד רב,

 יובל,    רו"ח אהרוני 

 M.A מוסמך בביקורת פנימית,  

 CIA  מבקר  פנים מוסמך,        

 CFE חוקר מעילות מוסמך,     

 מונד-תל מקומית מועצה מבקר

 

 



 

 
 368 מתוך  4 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 

 

  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 

 

 מונד-המועצה המקומית תל

 



 

 
 368 מתוך  5 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 

 

 

 מונד-מועצה מקומית תל 
 

 

 9201לשנת דין וחשבון  -מבקר המועצה 
 הערות ראש המועצה( )כולל

 

 

 תוכן העניינים

 

 עמוד   

     

     

 7 - 248 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  . 1

     

 249 - 311 ניהול מערך המחסנים והמלאי  . 2

     

 312 - 359 בבית ספר אור תורהאבטחה רכש מצלמות  . 3

     

 360 - 368 הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצה  -כללי   . 4

 
 

*-*-*-*- *-*-*- *- * 
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 דין וחשבון מבקר המועצה 

 9201לשנת 

 

 )כולל הערות ראש המועצה( 
 
 

 

 

  ,מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה, פרסומם

 מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצה, ללא

ב  170לפי סעיף  -נטילת אישור מטעם מבקר המועצה, אסור

ה לפקודת המועצות,  13לפקודת העיריות, המוחל מכוח סעיף 

( לפקודת העיריות, המוחל 1ג)170מאסר שנה לפי סעיף  -ודינו

 ה לפקודת המועצות. 13אף הוא מכוח הסעיף 
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 ביקורתהדו"ח 

 בנושא

 פרויקטים ניהול 

 מונד בע"מ-לפיתוח תל בחברה הכלכלית

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 
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 תוכן עניינים 
 

 13 ....................................................................................................................................... כללי .1

 18 ......................................................................................................................... מטרת הביקורת .2

 18 ............................................................................................................................... מתודולוגיה .3

 20 ........................................................................................................................ עיקרי הממצאים .4

 52 ................................................................................... תחלופת מנכ"לים מאסיבית בחברה הכלכלית .5

 54 ........................................................................ מבנה ארגוני שלא מתאים למשימות החברה הכלכלית .6

 56 ........................................................................................................... נהלי עבודה ושגרות עבודה .7

 57 ......................................................................................... הרכב חברי דירקטוריון החברה הכלכלית .8

 59 ....................................................................................................... מערכת טיפול בפניות תושבים .9

 63 ...................................................................... אי עמידה בלוחות זמנים לפרויקטים ועיכובים של שנים .10

 69 ................................................................... בהצעה הפסדית - 105פרויקט  -בחירת קבלן ביצוע ראשי  .11

 73 ............................................................................ העדר הסכמי התקשרות עם החברה למשק וכלכלה .12

 75 ............................................................................................................... העדר תקציב מול ביצוע .13
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 86 ......................................................................................................... 89תכנון לא מיטבי בפרויקט  .15

 90 ........................................................................ 89שאינן קשורות לפרויקט  -העמסת הוצאות כספיות  .16

 96 ........................................... 89חיוב בעמלת פיקוח על ידי משכ"ל בגין פרויקטים שלא קשורים לפרויקט  .17

 97 .............................................................................ליקוי בטיחות חמורים המסכנים את שלום הציבור .18

 102 ....................................................................................................................... בטיחות בעבודה .19

 104 ................................................................ ללא פיקוח וללא בקרה -ליקויים מהותיים באיכות הביצוע  .20

 118 ....................................................................................................... 89פגישות שבועיות פרויקט  .21

 119 ...................................................................................................................... עמלות ניהול בנק .22

 121 ........................................................................................89החלפה מאסיבית של מפקחי פרויקט  .23

 122 .................................................................................................................... גידור מתחמי בניה .24

 124 ..................................................................................................... השלכת פסולת ברשות הרבים .25
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 כללי  .1

 

, 513466649מונד בע"מ )להלן: "החברה ו/או "החברה הכלכלית"( מספר חברה -החברה הכלכלית לפיתוח תל .1.1

 .4.11.03התאגדה ונרשמה על פי חוק החברות בתאריך 

 נפרדת.החברה הינה תאגיד עירוני המהווה ישות משפטית 

 

תאגיד עירוני, ככלל, נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות המוטלות עליה והוא משמש מעין זרוע  .1.2

ארוכה עבורה. בה בעת, התאגיד העירוני הוא ישות משפטית הנושאת את עצמה, ואין רואים בו מחלקה ממחלקות 

ני זכויות וסמכויות וכן נושא בחובות. חובת הזהירות הרשות המקומית. מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד העירו

 היא שהתאגיד לא יהפוך לנטל כספי וניהולי על הרשות המקומית.

 

 בהתאם לתקנון החברה, מטרת החברה הינה כדלקמן:  .1.3

מונד. לרבות,  - "לפתח ולחזק מבחינה כלכלית את תחום שיפוטה של המועצה המקומית תל 

לייסד, לפתח, לארגן, לנהל ולהפעיל בין במישרין ובין בעקיפין, מפעלי  להשקיע, ליזום, להקים, 

 . תעשיה, מלאכה, מסחר...ייזום תוכניות פיתוח והשקעה באזור..." 

 

 " 105" ופרויקט "89פרויקט " :פרויקטי בינוי מהותיים המכונים 2למועד הביקורת מתנהלים בחברה הכלכלית  .1.4

 בה על שם התב"ע  יחידות דיור. מספרי הפרויקים הינם 1,700להכיל כ  לביצוע פיתוח לשכונות חדשות המתוכננות

 מבוצע הבינוי. הביקורת התמקדה בבחינת פרויקטים אלה המתנהלים ומבוצעים במקביל לעבודת הביקורת.

 

 דוחות כספיים

 ה: בהתאם לדוחות הכספיים של החבר 2016-2017להלן נתונים עיקריים מדוח על הפעילות של החברה לשנים  .1.5

 2017 סעיף בדוח על הפעילות

)₪( 

2016 

)₪( 

 6,889,869 12,518,024 מחזור הפעילות

 (6,748,301) (11,764,943) עלות הפעילות

 (743,948) (587,187) הוצאות הנהלה וכלליות

 189 (422) הכנסות )הוצאות( מימון

 (602,191) 165,472 רווח )הפסד( לשנה
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 חשבונות בנק

 חשבונות בנק, כדלקמן: 8 - 31.12.18הכלכלית מנוהלים נכון לתאריך בחברה  .1.6

 
מס'  מהות החשבון #

 חשבון

 יתרה כספית  הערות סניף בנק

 31.12.18לתאריך 

"עובר ושב" שוטף של   .1

 החברה הכלכלית

ועד לתאריך  2004משנת  394 פועלים 244451

 עו"ש החכ"ל 29.10.12

התנהל בחשבון פועלים 

 מונד.-תל 654בסניף 

 ₪ 544,370עו"ש: 

 ₪ 8,125,245עו"ש:   648 לאומי 113400 89פרויקט תב"ע   .2

נוהלו  2012עד לשנת  394 פועלים 304055 89פרויקט תב"ע   .3

 89הכספים בגין פרויקט 

 186600/34בחשבון בנק 

 בנק לאומי. 835סניף 

 ₪ 11,189,885עו"ש: 

 ₪ 138,254ני"ע: 

 ₪ 5,189,909עו"ש:   648 לאומי 143700 105פרויקט תב"ע   .4

 לא פעיל.  394 פועלים 24745 105פרויקט תב"ע   .5

  193תב"ע   .6

 )אחוזת הדרים סובב וילה(

 ₪ 643,383עו"ש:   394 פועלים 424123

 ₪ 212,951ני"ע: 

  237תב"ע   .7

 )אזור תעסוקה(

 ₪ 6,577עו"ש:   394 פועלים 265807

אגרות והיטלים בנושא מים   .8

 וביוב )תאגידי חוץ(

 ₪ 317עו"ש:   394 פועלים 111222

 ₪ 68,699ני"ע: 

 

מבוצעת על ידי המועצה. ההכנסות   105ו    89למועד הביקורת הגביה מיזמים ומרשות מקרקעי ישראל בגין הפרויקטים  .1.7

מחשבונות הבנק של המועצה הכספים מועברים בניכוי עמלת גביה מופקדות בחשבונות בנק ייעודים לכל פרויקט. 

 לחשבונות הבנק של החברה הכלכלית, בהתאם להתקדמות העבודות וקבלת חשבונות מקבלנים/ספקים.

 

 , כדלקמן:105ו  89להלן חשבונות הבנק המנוהלים על שם המועצה לפרויקטים 

 יתרה כספית  סניף בנק מס' חשבון מהות החשבון #

 31.12.18לתאריך 

 ₪ 999,290עו"ש  648 לאומי 138900 89פרויקט תב"ע   .1

 ₪ 93,916עו"ש:  648 לאומי 138800 105פרויקט תב"ע   .2

 ₪ 12,004,733פקדון: 
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 בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 

 

 
 368 מתוך  15 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 89פרויקט 

 

 מידע כללי

 דונם 300כ  - שטח הפרויקט  .1.8

 יח"ד 744 - יחידות דיור מתוכננות  .1.9

  7/2010 - תחילת עבודה פיתוח  .1.10

 נדחה מס' פעמים - צפי סיום לאחר הפסקת עבודה  .1.11

 

 

 

 

 

 

 :היקף כספי מתוכנן של הפרויקט

 מיליון ₪. 82כ  - כספי של הפרויקט היקף  .1.12
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 :89בפרויקט בעלי תפקידים 

  משכ"ל(. דרךמשולם  2.4%) . תכנון והקמת פרויקטים בע"מא.ס.ת - חברת פיקוח וניהול תכנון הפרויקט  .1.13

 )משולם באמצעות החכ"ל(. . תכנון והקמת פרויקטים בע"מא.ס.ת -4אישור תוכניות, בקשות להיתר/טופס  .1.14

 )משולם דרך משכ"ל(. ד.א.ל הנדסה - חברת ניהול ותיאום הפרויקט  .1.15

 .7.125%. עמלה של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי )משכ"ל( - שירותי ניהול ותיאום  .1.16

 מ )משולם דרך החכ"ל(."בע 1991עפר המרכז שלג  - קבלן ביצוע .1.17

עפר קבלן וה מונד, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )משכ"ל(-החברה הכלכלית תלמסמך חוזה התקשרות בין  - ג'ראה נספח 

 ₪. 47,763,405היקף ב מ"בע 1991המרכז שלג 

 

 :89בהליך פרויקט  השתלשלות אירועים עיקריים

 כרמי בנימין הנדסה אזרחית –חברת ניהול ותיאום תכנון . מועד התחלת תכנון הפרויקט -  2008אוגוסט  .1.18

 .סיום תכנון )חלקי( -  2009נובמבר  .1.19

 ".בע"מ 1991המרכז שלג עפר נחתם הסכם עם קבלן הביצוע " 30.12.09בתאריך  - 2009דצמבר  .1.20

 .יהל מהנדסיםנחתם חוזה פיקוח מול  -  2010ינואר  .1.21

. השטח נמסר לקבלן בע"מ 1991שלג עפר המרכז "ע"י הקבלן שלב א' תחילת עבודות פיתוח  -  2010 אפריל .1.22

)פריצת דרכים, הנחת תשתיות ושכבת אספלט ראשונה באזור א' +ב'(.   18.4.10המבצע בתאריך  

 13חודשים מיום מסירת השטח לקבלן, בסך כספי של  14צווי עבודה למשך ביצוע של  3יצאו 

 מיליון ₪.

 סיום עבודות שלב א' בפרויקט. - 2011יולי  .1.23

 .עצירת ביצוע הפרויקט ע"י החברה הכלכלית בשל חוסר תקצוב -  2011 אוגוסט .1.24

 סיום העסקתו של מנכ"ל החכ"ל על ידי ראש המועצה לשעבר. - 2014ינואר  .1.25

 .יהל מהנדסים -סיום התקשרות מול חברת פיקוח  -  2014נובמבר  .1.26

". השטח נמסר בתאריך בע"מ 1991שלג עפר המרכז הביצוע "המשך עבודות פיתוח ע"י הקבלן  -  2015יולי  .1.27

לקבלן הביצוע בשנית לביצוע שלב ב' של הפרויקט )השלמת פיתוח תשתיות והקמת  27.5.15

". בע"מ 1991שלג עפר המרכז הפרויקט המשיך באמצעות הקבלן "תשתיות אזורים ג' + ד'(. 

 מיליון ₪. 20צווי התחלת עבודה נוספים בסך כספי של  3יצאו 

 .משכ"ל( דרך) א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ –מינוי חברת פיקוח וניהול תכנון חדשה  -  2015דצמבר  .1.28

 עקב העדר כיסוי תקציבי. 18.10.18ך משכ"ל ניפקו צו הפסקת עבודות בתארי - 2018אוקטובר  .1.29

נותר לרצף מדרכות בחלק מהרחובות, ביצוע ריבוד שני של כבישים בכל הפרויקט, הקמת  - 2018אוקטובר  .1.30

שצ"פים בכל הפרויקט, ביצוע תעלת ניקוז מושב בני דרור, התקנת תשתיות השקיה, שתילת 

 עצים, השלמת תמרור וכד'.

  .89ויקט צווי עבודה בפר – יד'ראה נספח 
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 105פרויקט 

 

 מידע כללי

 .דונם 320כ  - שטח הפרויקט  .1.31

 .יח"ד 962 - יחידות דיור מתוכננות  .1.32

 .9/2015 - ילת עבודה פריצת דרכים  תח .1.33

 
 :היקף כספי מתוכנן של הפרויקט

 מיליון ₪. 72כ  - כספי של הפרויקט היקף  .1.34

 
 :105בפרויקט בעלי תפקידים 

 .3.25% -שכר טרחה . מרס הנדסה -הפרויקט חברת ניהול ופיקוח  .1.35

 .ד.א.ל הנדסה -( פרויקט )מטעם משכ"לחברת תיאום ה .1.36

 .החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי )משכ"ל( -שירותי ניהול ותיאום  .1.37

 .4.725% –שכר הטרחה 

 ".דוד זכריה ובניו בע"מ" - קבלן ביצוע .1.38

 

 השתלשלות אירועים עיקריים:

 .מועד התחלת תכנון הפרויקט -  2012פברואר  .1.39

 .המשך תכנון הועבר למרס הנדסה -  2012יולי  .1.40

 .סיום תכנון -  2014ינואר  .1.41

 .תחילת עבודות פריצת דרכים ע"י הקבלן או.חק בע"מ -  2015ספטמבר  .1.42

 .סיום עבודת פריצת דרכים -  2016יוני  .1.43

 " )באמצעות משכ"ל(.כריה ובניו בע"מדוד ז"ת עם הקבלן נחתם חוזה התקשרו -  2016אוגוסט  .1.44

 .התקבל צו התחלות עבודה -  2016נובמבר  .1.45

 ".דוד זכריה ובניו בע"מ"תחילת עבודות פיתוח ע"י הקבלן  -  2016דצמבר  .1.46

 .11/16ממועד צו התחלת עבודה בחודש  חודשים קלנדרים 16 -תקופת ביצוע ע"פ חוזה  - 2018מאי  .1.47

 

 ₪. 29,055,988בהיקף  מ"דוד זכריה ובניה בעקבלן וה מונד-החברה הכלכלית תלבין מקורי מסמך חוזה התקשרות  - יט'ראה נספח 

 

 

  

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 

 

 
 368 מתוך  18 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מטרת הביקורת  .2

 

מונד, ובכלל זה: בחינת נאותות ניהול -" בחברה הכלכלית תל105" ומתחם "89בינוי במתחם " יקטייבחינת אופן ניהול פרו

בחינת החשיפות בתהליכים השונים הפרויקט, תכנון, ביצוע, עמידה בלוחות זמנים, תקציב, היבטי פיקוח ובקרה, בטיחות ו

 וקיום כללי בקרה נאותים.

 

 מתודולוגיה .3

 .2019ובמחצית הראשונה לשנת  2018אחרון לשנת דוח הביקורת בוצע ברבעון  .3.1

 בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים בחברה הכלכלית ובמועצה. .3.2

 בוצעה סקירה של חשבונות הבנק של החברה הכלכלית. .3.3

 נסקרו רישומי הנהלת חשבונות ובכלל זה דוחות כספיים ומאזני בוחן. .3.4

 הביקורת ביצעה ניתוח מסמכים ואסמכתאות. .3.5

 וחות פיקוח.נסקרו ד .3.6

 נסקרו הסכמים. .3.7

 נבחנו פרוטוקולי ישיבות דירקטוריון החברה הכלכלית ומסמכים שהופצו בהקשר לפרויקטים נשוא הביקורת. .3.8

 בוצעו סיורי שטח. .3.9

 
 :תגובות

 

 .28.3.19ישיבת אימות ממצאים התקיימה עם מנהלת המשרד של החברה הכלכלית בתאריך  ▪

 

 .29.4.19תגובות התקיימה עם מ"מ מנכל החברה הכלכלית ועוזר ראש המועצה בתאריך  ישיבת אימות ממצאים וקבלת   ▪

 התגובות שהתקבלו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

. טיוטת דוח 11.6.19ובתאריך  4.6.19ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם מזכיר המועצה בתאריך  ▪

 .16.9.19ובתאריך  30.7.19, 11.6.19, 4.6.19הביקורת נשלחו למזכיר המועצה בתאריכים 

 התגובות שהתקבלו ממזכיר המועצה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

הכוללת את תגובותיו  16.9.19הגיב מזכיר המועצה לאחר שקיבל את טיוטת דוח הביקורת מתאריך  17.9.19בתאריך 

 ". אין לי הערות נוספות"כאמור לעיל ובו ציין: 

 .17.9.19מתאריך  תגובתו הכתובה הסופית של מזכיר המועצה –כו' ראה נספח 

 

לבעלי התפקידים בחברה  11.6.19טיוטת דוח הביקורת כולל התגובות שהתקבלו כמצוין לעיל, נשלחה בתאריך  ▪

הכלכלית ובמועצה, כדלקמן: למ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית )ועוזר ראש המועצה(, מזכיר המועצה, גזברית המועצה, 

עצת המשפטית של המועצה, היועץ המשפטי של החברה הכלכלית, דוברת המועצה ואחראית על פניות הציבור, היו
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 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מהנדס המועצה, מנהלת מחלקת פיקוח במועצה ומנהלת משרד החברה הכלכלית, בבקשה לקבל תגובות עד לתאריך 

16.6.19. 

 

. 10.7.19ארכה למסירת התגובות עד לתאריך ניתנה לו  13.6.19 של החברה הכלכלית מתאריךלבקשת היועץ המשפטי  ▪

תזכורת בצירוף טיוטת דוח אליו  ה, נשלחמהיועץ המשפטי גם עד למועד הארכה משלא התקבלה כל התייחסות

 .22.9.19עד לתאריך בבקשה לקבל את תגובתו  16.9.19הביקורת פעם נוספת בתאריך 

 
 רה הכלכלית. תגובתו שולבה בגוף דוח הביקורת כלשונה.התקבלה תגובתו של היועץ המשפטי של החב  22.9.19בתאריך  

 .22.9.19היועץ המשפטי של החברה הכלכלית מתאריך תגובתו הכתובה של  –' זראה נספח כ

 

 .11.6.19תגובת היועצת המשפטית של המועצה התקבלה בתאריך  ▪

ומאחר שיש לפחות שני נושאים מהותיים שלדעתי מצריכים תגובת יועמ"ש    "מאחר שאני לא היועמ"ש של החכ"ל 

החכ"ל, עו"ד עמיחי וינברגר, במיוחד דברים שנרשם כי אושרו על ידו כביכול, אבקש כי תקבל את תגובתו לפני  

 אין לי ידיעה וממילא אין לי אפשרות להגיב על הכתוב בדו"ח."    פרסום הדו"ח.

 .11.6.19היועצת המשפטית של המועצה מתאריך תגובת  –' חראה נספח כ

 

 .11.6.19תגובת מנהלת מחלקת פקוח התקבלה בדואר אלקטרוני בתאריך   ▪

 התגובות שהתקבלו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 .11.6.19מנהלת מחלקת פיקוח של המועצה מתאריך תגובת  –' זראה נספח כ

 

 .20.6.19חברה הכלכלית התקבלה בפגישה עם מבקר המועצה מתאריך תגובת גזברית המועצה ודירקטורית ב ▪

 התגובות שהתקבלו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

ושולבה בדוח הביקורת   25.7.19התקבלה בתאריך    11לפרק    מטעם החברה הכלכליתהמועסק  תגובת מנהל הפרויקטים   ▪

 כלשונה.
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 עיקרי הממצאים  .4

 

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 :הקדמה
 

כמ"מ מנכ"ל  גם כיו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית ועל ידי עוזר ראש המועצה המשמשגם ראש המועצה המשמש על ידי  התבקשדוח הביקורת אודות החברה הכלכלית  ▪

 בחברה הכלכלית. בעיות ממשיות בהתנהלות הפרויקטיםזאת לאחר שזיהו בתקופה קצרה לכהונתם  – החברה הכלכלית

 

 .מנכ"לים/ממלאי מקום שונים בחברה 5 -ו ראשי מועצה שונים 4שנים, במהלכה כיהנו  10 -במשך תקופה של כבחלקם דוח הביקורת מציג ליקויים שהתרחשו והתמשכו  ▪

 של ראש המועצה ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית הנוכחיים. עוד לפני תחילת כהונתםבאופן טבעי, חלק ניכר מהליקויים התרחשו 

 

כביקורת ב"זמן  -הקבלניות שולבה הביקורת תוך כדי ביצוע העבודות  -ולבקשתם ל החברה ביצעו בחברה "כחלק מתהליך ההבראה שיו"ר דירקטוריון החברה ומ"מ מנכ ▪

 .אמת"

 

 : ביותר בין היתר בנושאים ליקויים משמעותייםדוח הביקורת כולל הצגת  ▪

, העדר קוורום נדרש (, חוסר באנשי מקצוע בחכ"ל, העדר נהלי עבודה ושגרות עבודה לניהול פרוייקטים"חכ"ל"תחלופה מאסיבית של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית )להלן: 

ם בלוחות הזמנים, התקשרות בדירקטוריון החכ"ל, טיפול לקוי בפניות תושבים/יזמים, עיכובים משמעותיים בלוחות זמנים בפרויקטים, תוספת עלויות משמעותית עקב עיכובי

מים, העדר ניהול תקציב מול ביצוע, תחילת ביצוע עבודות ותמחור עם קבלני ביצוע במחירים הפסדים שהביאו לכשלים בפרויקט, התקשרויות משמעותיות ללא הסכמים חתו

בטיחות חמורים )כולל ללא כתבי כמויות, עקב חריגות תקציביות רידוד מפרטים, העמסת הוצאות בפעילויות המועצה על פרויקטים לא קשורים בחברה הכלכלית, ליקויי 

ים באיכות הביצוע, המועצה מחייבת את החכ"ל בעמלות ניהול בנק אך לא מזכה בגין ריביות ותשואות מהשקעת בורות עמוקים הפתוחים ללא השגחה(, ליקויים רבים ומהותי

 ועוד.אותם כספים, החלפה מאסיבית של מנהלי פרויקטים, העדר פיקוח בנושא חריגות יזמים מהוראות דיני תכנון ובניה, השלכת פסולת ברשות הרבים 

 

הפרויקטים ביצוע  לקדם את  על ידי ראש המועצה המשמש כיו"ר דירקטוריון ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית ניסיון משמעותי ופעולות ממשיות,  במקביל לעבודת הביקורת, בוצע   ▪

 המוצגות בדוח הביקורת מנגד.המהותיות בליקויים ובבעיות ולטפל  מחד
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

1.  

נים האחרונות ובמקביל לביצוע ש 9 -במהלך ה ▪

 ₪ 150,000,000 -בינוי בסך של למעלה מ יקטפרוי

 .החלפות של מנכ"לים בחברה הכלכלית  7בוצעו    -

 

שנים האחרונות  9 -שנים מתוך ה 5.5 -במשך כ ▪

החברה  מהזמן( פעל ממלא מקום למנכ"ל 61%)

הכלכלית )בנוסף לתפקיד אחר מרכזי שביצע אותו 

 מונד(.-בעל תפקיד במועצה המקומית תל

 
פגם בניהול הפרויקטים האמור לעיל,  ▪

 .המשמעותיים בחברה הכלכלית

 
בישיבת באופן התואם לממצאי הביקורת, גם  ▪

קבע חבר דירקטוריון  22.10.18דירקטוריון מיום 

חייבת שיהיה מנכ"ל "החברה : נציג הציבור

 .במשרה מלאה..."

קבע באותה ויו"ר הדירקטוריון ראש המועצה 

"אנחנו לא בסדר, אני רואה מצב שלא ישיבה: 

רגיל מההתנהלות הקודמת שלי. בעצם החכ"ל 

 . נתנה למשכ"ל לנהל והיא לא מעורבת..."

5 

יש למנות מנכ"ל במשרה מלאה  ▪

 לחברה הכלכלית.

החברה יש חשיבות שמנכ"ל  ▪

הכלכלית יהיה בתפקידו במשך 

תקופה משמעותית, כך שיבטיח 

המשכיות ניהולית של מכלול 

 הפרויקטים בחברה הכלכלית.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

מנכ"לים שהיו במהלך השנים האחרונות אף  5תוך מ" ▪

ביצעתי אני  אחד לא ביצע עבודה וקידום פרויקטים כמו ש

 בתקופה קצרה שאני מנהל את החברה.

בתקופה הזאת, הבאתי חברת מהנדסים שביצעה ליווי  ▪

מקצועי בחברה ומצאו הרבה ליקויים שמופיע גם בדוח 

ואני מטפל בכל ליקוי וליקוי כדי להבריא את  –שלהם 

 החברה ולבצע את הפרויקטים כנדרש.

 לתפקידי  כניסתישנים למועד    5  -היה תקוע כ  -  89פרויקט   ▪

כמנהל החברה. כיום אנחנו עומדים לסיים את הפרויקט 

כולל הקמת פארק גדול מאוד בלב השכונה וגם את כל 

 הרחובות בפרויקט.

היה תקוע בעת כניסתי לתפקיד כשנה  - 105בפרויקט  ▪

 בעקבות חוסר הסכמות בין הקבלן המבצע לתאגיד המים.

הפכתי את החוזה של הקבלן   –יסתי לתפקיד  מיד לאחר כנ

 "המבצע לחוזה פאושלי והיום חזרנו למסלול.

 

 

 

 :בעמוד הבאהמשך תגובות 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך  המשך:

 מסכים עם הערת הביקורת וההמלצות. " ▪

 יש למנות לחברה הכלכלית מנכ"ל במשרה מלאה.  ▪

כמי שבמשך מספר שנים לסירוגין שימש כממלא מקום  ▪

ברור לי שכל אדם מוכשר ככל שיהיה לא   –מנכ"ל החכ"ל  

יכול להפנות את כל כולו לטיפול בצורכי החברה כשהוא 

אחרות ובפרט, כשאחת  עסוק במטלות משמעותיות

הינה יזמות ל החברה המשימות המרכזיות למנכ"

 "יקטים מניבים לחברה ולמועצה.ומציאת פרו

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 . מבקר המועצהאת הערת באופן מלא "מקבלת  ▪

₪ ללא  150,000,000לנהל פרויקטים בהיקף של  לא ניתן ▪

מנכ"ל במשרה מלאה ובנוסף בעלי תפקידים מקצועיים 

תומכים כדוגמת בעל תפקיד שיהווה מנהל פיקוח ובקרה 

 לפרויקטים כה גדולים ומשמעותיים ליישוב.

 זה הבסיס לניהול פרויקט באופן תקין". ▪
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2. 3 

היא בעלת  מזכירת החברה הכלכליתבמשך שנים  ▪

בחברה הכלכלית התפקיד היחיד המועסקת 

והדמות שמנהלת באופן יומי,   )באמצעות המועצה(

הלכה למעשה, את פעילות החברה הכלכלית 

 .בשנים האחרונות

 

₪  150,000,000לאמור: פרויקטים של למעלה מ  ▪

מנוהלים באמצעות מזכירה אחת ללא כח אדם 

ניהולי ו/או הנדסי/מקצועי נוסף בחברה 

 הכלכלית.

 
אין מנהלי פרויקטים, אין מהנדסים ואין  בחברה ▪

שיכולים לתמוך בפרויקטים  - גורמים מקצועיים

כה משמעותיים מבחינה תקציבית, הנדסית, 

 תכנונית, בטיחותית וכד'.

 
בסיס ניהול הפרויקטים בהיקפים לדעת הביקורת,   ▪

חברות  מנוהלים על ידיה₪  150,000,000של כ 

וללא אף גורם )קבלנים חיצוניים(  פיקוח חיצוניות  

 אינו מיטבי. - פיקוח פנימי

6 

לאור היקפי הפרויקטים  ▪

המשמעותיים בחברה הכלכלית יש 

לעבות את עץ המבנה של החברה 

ולהעסיק כעובדים שכירים כבעלי 

ים ומקצועיים יניהול תפקידים

 בחברה.

החברה צריכה לקיים יכולת פיקוח  ▪

ובקרה עצמאיים פנימיים 

על  –המושתתים על עובדים שכירים 

מנת לוודא שקבלני הביצוע 

החיצוניים מבצעים את תפקידם 

 נאמנה בהתאם להסכמים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

רמי מקצוע )כגון: מנהלי אכן לא היו בעלי תפקידים וגו" ▪

השפיע פרויקטים ומהנדסים( בחברה הכלכלית. אכן זה 

 על מערך הפיקוח וניהול הפרויקטים.לרעה 

זיהיתי את הכשל  -לאחר שנכנסתי לתפקידי  וחצי כשנה ▪

 . והצורך באנשי מקצוע בתוך החברה הכלכלית

חברת הנדסה שביצעה ליווי מקצועי   התקשרתי עם  על כן, ▪

חודשים לאחר כניסתי לתפקיד וכן,  4 -בתקופה של כ

ה מנהל פרויקט חדש מטעם החברמיניתי בנוסף, 

 הכלכלית.

ופועל לבצע  –כבר עכשיו אני צופה את פני העתיד  ▪

פרוייקטים נוספים עתידיים כדי לפתח את היישוב מחד 

  גד.מנהכלכלית ולנצל את היכולות של החברה 

בנוסף, הוצאנו מכרז מסגרת במסגרתו כל התחזוקה  ▪

)כבישים, אספלט, מדרכות, שלטים, מחסומים, בתי 

ספר, גני ילדים, מבני ציבור וכד'( של היישוב תבוצע על 

בכך, החברה  ידי בעלי מקצוע מטעם החברה הכלכלית.

 ".הכלכלית מפתחת אנשי מקצוע מטעמה

 

 :94.6.1תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "מקבל את הערת הביקורת".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 המשך:

 

אנשי המקצוע  , גםבאופן דומה להערת הביקורת ▪

בישיבת קבעו , מחברת הנדסה גומא מטעם החכ"ל

  :4.9.18 מיוםדירקטוריון 

 "מבנה ארגוני חסר". 

מתנקז אצל וולטר או    "חסרים משאבים הנדסיים, הכל

 יהודית... אין מנהל פרויקט...". 

  
 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 . מבקר המועצהאת הערת באופן מלא "מקבלת  ▪

₪ ללא  150,000,000לנהל פרויקטים בהיקף של  לא ניתן ▪

מנכ"ל במשרה מלאה ובנוסף בעלי תפקידים מקצועיים 

הל פיקוח ובקרה תומכים כדוגמת בעל תפקיד שיהווה מנ

 לפרוייקטים כה גדולים ומשמעותיים ליישוב.

 זה הבסיס לניהול פרויקט באופן תקין". ▪
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

3.  

ידע נדרש אין נהלי עבודה, אין  בחברה הכלכלית ▪

שיטות ניהול פרויקטים,  לניהול פרויקטים, אין 

, אין יכולת תיעוד ניהול פרויקטיםלאין תוכנות 

ואין שגרות עבודה נדרשות  מסמכים בפרויקטים

 לקיים ולנהל פרויקטים.

 

הפרויקטים מתארכים במשך שנים מעל התכנון,  ▪

קבלני ביצוע עובדים ללא תכנון וללא כתב כמויות, 

ללא ידיעה של היקף העבודות נדרש, ללא ידיעה 

של סטאטוס תקציב מול ביצוע, תוך חריגות  

 תקציביות, ללא תיעוד נדרש של הפרויקט, קיומם

 של ליקוי בטיחות משמעותית, ליקוי ביצוע וכד'.

 
קבע במכתב ויו"ר דירקטוריון ראש המועצה  ▪

  :21.10.18שנשלח למנכ"ל משכ"ל מתאריך 

"אין לוח זמנים מעודכן", "אין יומני עבודה", אין כמעט  

נוכחות מפקח באתר", "יציקות מבוצעות ללא חתימת  

קשות", "אין ישיבות  מפקח ומהנדס", "בעיות בטיחות  

 שיטתיות מול הקבלן", אין מעקב תכנון מול ביצוע". 
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יש לעגן נהלי עבודה כתובים לפעילות  ▪

 החברה הכלכלית.

יש להשריש בחברה הכלכלית שיטות  ▪

ותהליכי עבודה בתחום ניהול 

 פרויקטים.

יש להטמיע מערכת מידע לניהול  ▪

פרויקטים ובכלל זה מערכת מידע 

 ויקטים.לתיעוד מסמכי הפר

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ונכונה.

אני רוצה להכניס תוכנה לחברה הכלכלית שתיתן לנו אפשרות 

 לנהל פרוייקטים באופן ממוחשב ומקצועי."

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 ההמלצות"."הערת הביקורת מקובלת ויש ליישם את 

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ויש ליישם את ההמלצות".

 



 מונד- מועצה מקומית תל
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

4.  

 18 כ"להתקיימו בח 12/16ועד  12/13 מחודש ▪

, בהם )ממוצע של ישיבה אחת לחודשיים( ישיבות

המהוות מתוכן החלטות  43החלטות.  54התקבלו 

מתוכן החלטות  11התקבלו "פה אחד".  80%

 .6מול  5התקבלו ברוב של  20%המהוות 

 

אין בחברה  – 10/18למועד הביקורת בתאריך  ▪

נציגים  2) קוורום נדרש של נציגים מקרב הציבור

 התפטרו(. -מקרב הציבור חסרים 

 

כתוצאה: הדירקטוריון פועל תוך חוסר  ▪

 בהוראות החוק.בדירקטורים הנדרש 

 

 . במשך שנים בליקוי חוזר ומתמשךהמדובר  ▪

: על החכ"ל נקבע 2014בדוח מבקר המועצה לשנת 

 .  "אין כלל מינוי של דירקטורים מטעם הציבור"

קבע והעיר  2017מבקר המדינה בדוח שערך בשנת 

"כשהרכב הדירקטוריון חלקי ואינו מאוזן  : לחכ"ל

מיטביות, שכן  מתעורר קושי לקבל החלטות 

להשתתפות נציגי ציבור יש חשיבות כדי  

שהדירקטוריון יוכל למלא את תפקידו באופן בלתי  

 תלוי ומתוך איזון בין שיקולים שונים".
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יש לפעול באופן מיידי למינוי דירקטורים 

 מטעם הציבור בכפוף לדרישות החוק.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת. ▪

 2משרד הפנים לאשר רשות התאגידים להוגשה בקשה ל ▪

 דירקטורים מטעם הציבור.

אושרה על ידי משרד הפנים  –אחת מהשניים שהוגשה  ▪

 ובימים אלה אנחנו פועלים לשלב אותה בדירקטוריון".

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 המועמדים ברתע"המועצה פועלת למנות דירקטורים וה ▪

 לבחינת ועדת המינויים במשרד הפנים.

נשים כדירקטורים  2לאחרונה, אושרו במליאת המועצה  ▪

אישרה רק במשרד הפנים בחכ"ל ואולם ועדת המינויים 

 אחת מהן.

נפעל להביא לאישור המועצה מינוי דירקטורית אחרת  ▪

 "נוספת.

 



 מונד- מועצה מקומית תל
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

5.  

 199, קיימים  4/11/18נכון למועד הביקורת תאריך  ▪

שהופנו לחברה הכלכלית,  תושבים תלונות/פניות

 -בסטאטוס "בטיפול", "חדש" ו"בתוכנית עבודה"  

 .טופלו מזה זמן רב אשל

 

התלונות והפניות הנ"ל  199 -הזמן ש ממוצע ▪

 (.חודשים 3.5 -למעלה מ) ימים 113פתוחות הינו 

 
אין תהליך סדור של טיפול  הביקורת,למועד  ▪

בפניות תושבים ואין כח אדם לטפל בעשרות 

 .הפניות הפתוחות והמוגשות לטיפול בחכ"ל
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יש ליצור מנגנון של טיפול בפניות  ▪

ותלונות תושבים, ומתן מענה מהיר 

 ויעיל לפניות.

מומלץ לפעול במסגרת מערכת פניות  ▪

הציבור של המועצה ולנצל את 

רכת מידע, רפרנטית המשאבים )מע

 פניות ציבור וכד'( הקיימים במועצה.

 

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ונכונה. ▪

כיום בעקבות העובדה שהחברה הכלכלית אחראית על  ▪

ביצוע האחזקה ביישוב וקיומם של התקשרויות מסגרת 

מספר הפניות ירד באופן דרמטי  -עם קבלני אחזקה 

 ותלונות שלא מטופל."

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"הערת הביקורת נכונה. לאחרונה החברה מינתה בעל תפקיד 

 שיטפל ויסייע בתלונות תושבים".
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

6.  

 שנים 9 -ובחלוף כ 2009התחיל בשנת  89פרויקט  ▪

ביצוע  70% -בכ 1/19הפרויקט מוערך נכון לחודש 

בלבד, הכולל בעיות תכנוניות, הנדסיות, 

תקציביות וביצועיות מהותיות, ובכלל זה,  

 שנים במצטבר. 5 -הפסקות עבודות של כ

 

ובפיגור מהותי ביחס ללוחות מתעכב  89פרויקט  ▪

 5 -הזמנים שהוגדרו בתחילת הפרויקט למעלה מ

 .שנים במצטבר

 

המדובר בכשל משמעותי בניהול הפרויקט, בעל  ▪

השלכות כספיות והנדסיות על כל אחד ממרכיבי 

 הפרויקט ועל היזמים.

 

יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה קובע בפרוטוקול  ▪

"אני מתריע ומביע את אי  : 4.9.18 מיוםדירקטוריון 

שביעות רצוני מאופן ביצוע הפרוייקטים...אשר רובם  

  .גור ניכר..." ככולם נמצאים בפי

באופן דומה קבע ראש המועצה במכתב ששיגר 

א'  89"...פרויקט : 22.10.18 מיוםלמנכ"ל משכ"ל 

שנים. לצערנו קיימות בעיות   10בתל מונד למעלה מ 

 .וחריגות רבות בלוחות הזמנים..."
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יש חשיבות עליונה לעמוד בלוחות  ▪

הזמנים שהוגדרו לפרויקטים 

 השונים.

בעל השלכה  –כל חריגה מלוח זמנים  ▪

כספית משמעותית לחברה, לקבלנים 

 וליזמים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

"כפי שנאמר לעיל, מרבית הליקויים בפרויקט נוצרו  ▪

 במשך שנים עוד לפני שנכנסתי לתפקידי.

הפרויקט היה "תקוע" במשך שנים רבות, לא התקדם,  ▪

ם נבעו מחוסר תשלום למתכננים, חלק חלק מהעיכובי

עקב חוסר תקציבי, התייקרויות לקבלן שנבעו מפיגורים 

 בלו"ז של המועצה ועוד ועוד.

טיפלתי בכל מה שגרם  –מיד עם כניסתי לתפקידי  ▪

לעיכובים בפרוייקטים. פתחתי "סתימות" וגרמתי 

 שהעבודות יבוצעו באופן מיידי. 

מתקדמות  105 -ו 89הפרוייקטים  2-כיום העבודות ב ▪

 בקצב משמעותי."

 

 :בעמוד הבא המשך תגובות
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך  :תגובות מעמוד קודם המשך

"כידוע תקציב הפרויקט מושתת על הכנסות מבעלים של  ▪

 הקרקעות בפרויקט.

מהקרקעות היו בבעלות רמ"י ואכן  50%בפרויקט זה, כ  ▪

שווקו והכספים בגין עלויות הפיתוח הועברו לחכ"ל. 

הנותרים הינם בבעלות פרטית ואפשרויות  50%אולם, 

הגביה הם אך ורק בהתאם לשיקוליו וקצב התקדמותו 

 של היזם הפרטי בעל הקרקע.

מצב זה יצר חוסר בתקציב הפרויקט והקשה מאוד על  ▪

 התקדמות הפרויקט. 

בהפקת לקחים, המועצה בשיתוף עם החכ"ל פעלה לשינוי  ▪

תמהיל גבית היטלי פיתוח בעתיד, כשהיא השיתה על 

מעלויות היטלי הפיתוח וזאת בכדי   80%מרכיב הקרקע כ  

 לאפשר למועצה לקדם פרויקטים אחרים הבאים.

היו עצירות חוזרות  –לאור חוסר תקציבי כמוסבר לעיל  ▪

בהנפקת צווי התחלת עבודה לקבלן המבצע ונשנות 

 , בשל העדר תקציב".89בפרויקט 

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"אכן יש להקפיד בכל פרויקט ופרויקט שהוא יבוצע באופן 

רציף. כל עיכוב והפסקת עבודות עלולה ליצור עלויות נוספות 

 וחבל שכך."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

7.  

אושרה  - 89פרויקט לאור העיכובים בביצוע  ▪

₪ )לפני מע"מ(  908,814תוספת כספית בסך 

, רק בשל העיכובים 89בפרויקט  לקבלן המבצע

בלוחות הזמנים בפרויקט ואי עמידת החברה 

הכלכלית במסמכי ההתקשרות ומועדי הוצאת 

 .צווי עבודה

 

 908,814בסך הנ"ל יודגש, כי תוספת ההתייקרות  ▪

בגין העבודות עד למועד הביקורת בחודש רק  הינה  

ב'(, ומעתה ואילך עד תום  -)שלבים א' ו 11/18

יכללו סעיפי התייקרות   -ד'(    -הפרויקט )שלבים ג' ו

 .נוספים הנובעים מהעיכובים בפרויקט

 
כי  –נמסר לביקורת על ידי נציג החברה הכלכלית  ▪

 -הצפי הכספי של התייקרויות בגין השלבים ג' ו

)בנוסף  נוספים ₪ 1,000,000 -כבעוד ד' מוערך 

ב'( שישולם   -₪ הנ"ל בגין שלבים א' ו  908,814לסך  

 לקבלן המבצע רק בגין התייקרויות מכאן ואילך.

 
 המשך בעמוד הבא:
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יש חשיבות עליונה לעמוד בלוחות  ▪

הזמנים שהוגדרו לפרויקטים 

 ם.השוני

 תבעל –כל חריגה מלוח זמנים  ▪

השלכה כספית משמעותית לחברה, 

 לקבלנים וליזמים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

שיצרו  –אכן היו עיכובים בפרוייקט במשך שנים רבות " ▪

מצב שנאלצנו לשלם לקבלן המבצע התייקרויות 

 מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(. 2 -המוערכות בכ

אני כיום מנסה לסדר את כל הליקויים שנבעו בפרוייקט  ▪

במשך כעשור, עוד לפני כניסתי לתפקידי ולפני מינוי 

 מועצה ממונה. 

הקבלנים פונים כיום בטענות מוצדקות כנגד המועצה  ▪

 –כסף כתוצאה מעיכובים של המועצה שהם מפסידים 

 והיתנו את המשך העבודות בתשלום ההתייקרויות.

קיבלנו אישור של היועץ המשפטי שמאשר את תשלום  ▪

 ההתייקרויות במסגרת ההסכם והמכרז שבוצעו"

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת והעובדות נכונות.  ▪

קטורים בחברה הכלכלית יחד עם זאת, חובתנו כדיר ▪

להקפיד על אי ביצוע עבודות בהעדר תקציב ובמקביל 

שנחתמים בעתיד יגובו בשריון תקציבי  יםלוודא שהחוז

ו/או לחליפין יתנו מענה להפסקות עבודה בשל העדר 

תקציבי על מנת להקטין את החשיפה העתידית של 

 המועצה."
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 קודם:מעמוד תגובות המשך 

  

 :23.9.19תגובת היועץ המשפטי מתאריך 

"מבחינת הוראות החוק, הדין, והחוזה אישור ההגדלה הנו 

 בהתאם להוראת כל דין ובמסגרת הקבוע והמותר בחוזה. 

יש עוד להבהיר שאישור יועמ"ש ניתן לאור העובדה שיש גם 

תוספות לפרויקט לאור חלוף הזמן ושינוי בשיטות עבודה 

 25%ובחומרים וציוד אשר חייב הגדלת ההתקשרות בעד 

מערך הפרויקט, בהתאם לפטור הקבוע בתקנות ובהתאם 

 לאופציה בחוזה."
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8.  

ובפיגור משמעותי כבר מתעכב  105פרויקט  ▪

 . בחיתוליו ובראשית דרכו

 

(, ביצוע 11/16בהתאם לתכנון המקורי )בחודש  ▪

תאורה, הפיתוח הראשוני )התקנת תשתיות חשמל,  

תקשורת וסלילת אספלט ראשונה( היה צריך 

חודשים בלבד. כבר באמצע  16להתבצע במשך 

ביצוע התקנת התשתיות מתבררת העובדה, 

 12 -שהפרויקט מתארך ומתעכב בלא פחות מ

 (.כמעט כפול מהתכנון המקוריחודשים )

 
 הפרויקט. בביצועהמדובר בכשל משמעותי  ▪

 
יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה קובע בפרוטוקול  ▪

 , כדלקמן:4.9.18דירקטוריון של החכ"ל מתאריך 

"אני מתריע ומביע את אי שביעות רצוני מאופן ביצוע  

הפרוייקטים...אשר רובם ככולם נמצאים בפיגור  

 ניכר...". 

10 

יש חשיבות עליונה לעמוד בלוחות  ▪

הזמנים שהוגדרו לפרויקטים 

 השונים.

בעל השלכה  –חריגה מלוח זמנים כל  ▪

כספית משמעותית לחברה, לקבלנים 

 וליזמים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 סיבות עיקריות: 2 -מתעכב מ 105"פרויקט  ▪

: קבלן המשנה של הקבלן הראשי "ברח" 1סיבה 

מהפרויקט באמצע, עקב מחירים הפסדיים. לקבלן 

₪. הכל עוד לפני כניסתי  800,000 -הראשי נוצר נזק של כ

 לתפקידי.

: מחלוקת בין הקבלן הראשי לתאגיד מעיינות 2סיבה 

השרון בנושא תשתיות של המים במתחם. תאגיד המים 

והקבלן לא הסכים עקב מגבלת דרש סוג מסוים של מוצר  

 תקציב.

לאחר שנכנסתי והבנתי את מצב העניינים, הפכתי את  ▪

החוזה עם הקבלן המבצע לחוזה "פאושלי" ופתרתי את 

 "כל המחלוקות. כיום, הפרויקט מתקדם בצורה יפה.

 

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

ם. "המדובר בחוזה משותף בין החכ"ל לבין הקבלן ותאגיד המי

בתחילת ביצוע העבודות בשטח התגלו פערים משמעותיים בין 

דרישות תאגיד המים לקבלן המבצע באיכות החומרים המסופקים. 

הליקויים לטענת הקבלן נבעו בעיקר בגלל פשיטת רגל של "קבלן 

המשנה" מטעמו וזה יצר עיכובים גדולים בפיתוח המתחם, שכן 

יס לתחילת עבודות ידוע לכל, שעבודות המים והביוב הן הבס

 הפיתוח ועד שהן לא מסתיימות לא ניתן לקדם את הפיתוח". 
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9.  

החברה הכלכלית התקשרה עם קבלן מבצע  ▪

, כאשר המחירים שהקבלן הגיש 105בפרויקט 

 -מחירים הפסדיים  -בהצעת המחיר שלו הינם 

 ונמוכים באופן משמעותי מהאומדן.

יודגש, כי במקרים שנבדקו על ידי הביקורת מדובר  ▪

ביחס למחיר  1,300%במחיר אומדן הגבוה בכ 

 דוח הביקורת. ראה דוגמאות בגוף. הנקוב בהצעה

חברת ניהול הפרויקט "מרס הנדסה" קבעה  ▪

התקשרות , כי 16.2.14מתאריך  "לבתכתובת דוא

במחיר נמוך בצורה לא סבירה הינו מסוכן לא 

כי ללא  עוד נקבע בתכתובת, !פחות ממחיר גבוה

 ספק הקבלן בונה על כך שהעבודות לא יבוצעו.

וכפי שנצפה  זמן קצר לאחר תחילת העבודות ▪

ד מועד על ידי מנהל הפרויקט שהתריע לבעלי מבעו

קבלן המשנה  -התפקידים בחכ"ל ובמועצה 

הגיש את הצעת המחיר ושהועסק בפרויקט 

הפסיק את העבודות בפרויקט   -ההפסדית הנ"ל 

הנ"ל גרר עיכובים משמעותיים . באמצע 105

ויצר הפסדים משמעותיים אצל  105בפרויקט 

 .היזמים

 דוח הביקורת.ראה תכתובות בגוף 
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חל איסור להתקשר עם הצעות קבלני 

ביצוע שהינם נמוכים ממחיר המינימום 

 .ו/או במחירים הפסדיים באומדן

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

"אני מכיר את הנתונים שהוצגו על ידי הביקורת והם  ▪

 נכונים.

ההתקשרות במחירים ההפסדיים בוצעה שנים לפני  ▪

נסתי לתפקידי והשפיעה במהלך העבודות שבוצעו שנכ

 בתקופתי.

היו צריכים לנהל  -אני סבור שמשכ"ל כמנהלי הפרויקט  ▪

 את כל הפרויקט באופן איכותי יותר ולא עשו כך.

עם כניסתי לתפקידי ביצעתי מספר פגישות עם נציגי  ▪

כדי לקרוא אותם לסדר ולדרוש איכות עבודה  –משכ"ל 

 .מקצועית וטובה יותר"

 :4.6.19תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"הקבלן המבצע בשימוע שנערך לו לצורך הבהרת המחירים 

שכנע את נציגי   -הנמוכים שנתן בהצעתו במכרז ביחס לאומדן  

חכ"ל, משכ"ל ותאגיד המים שהצעתו רווחית ויש ביכולתו 

וזאת בטרם קביעתו  105לעמוד בכל דרישות החוזה בפרויקט 

 .כזוכה בביצוע העבודות. לכן הוחלט לחתום איתו על חוזה"

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"מקבלת את המלצת המבקר שחל איסור להתקשר במחירי 

 הפסד ו/או מתחת לאומדן מינימום."
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10.  

החברה הכלכלית התקשרה עם  105בפרויקט  ▪

 "ניהול ותיאום"שירותי  לצורך קבלת - משכ"ל

 .בתוספת מע"מ ₪ 1,300,000 -בהיקף כספי של כ

 

בין החברה לא נמצא הסכם התקשרות חתום  ▪

 הכלכלית למשכ"ל בגין פרויקט זה.

12 

יש חובה לחתום על הסכם התקשרות 

מחייב וכתוב למול כל בעלי התפקידים 

 בפרויקטים השונים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 ואכן לא מצאנו. –"חיפשתי וחיפשנו הסכם עם משכ"ל  ▪

 "אין התקשרות ללא הסכם חתום. –כיום בזמן תפקידי  ▪

 

 :6.1911.תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת".

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת. חייב לנהל תיק חוזים".
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11.  

 משכ"לבמקביל להתקשרות החברה הכלכלית עם  ▪

ניהול "שירותי  לצורך קבלת - 105בפרויקט 

של הפרויקט, התקשרה החברה גם עם " ותיאום

 .""מרס הנדסהמחברת  מנהל פרויקט אחר

כספים לדעת הביקורת, יתכן ומדובר בתשלום 

הן לחברת "מרס הנדסה בע"מ" כמנהלי  כפולים

 בגין "ניהול ותאום". משכ"להפרויקט והן ל

 

לביקורת לא ברור מדוע נדרש לשלם סכומי כסף  ▪

כה מהותיים בגין "ניהול ותאום" למשכ"ל, זאת 

כאשר כבר בוצעה התקשרות ומשולמים כספים 

אחרים ונוספים לחברת ניהול אחרת בפרויקט 

 בע"מ"."מרס הנדסה 

 

אנשי המקצוע  גםבאופן דומה להערת הביקורת,  ▪

מטעם חברת ההנדסה שנשכרה על ידי חכ"ל 

הציגו את הכשל, כדלקמן:  105פרויקט לבחון את 

 "מהות הפעילות של משכ"ל לא ברורה ולא מובנת".

חריות,  "לא הבנתי מה הם עושים שם, לא לוקחים א

 . לא מנהלים את הפרויקט..."

 

 בעמוד הבא:המשך 
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גורמי  2יש לבחון את הנחיצות בהעסקת 

ניהול ותאום ביחס להיקפים הכספים 

 המשולמים לספקים.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת צודקת ונכונה. ▪

לא ברור מדוע היה נדרש להתקשר עם משכ"ל  ▪

)ההתקשרות בוצעה לפני כניסתי לתפקידי( ומדוע צריך 

 לשלם לה סכומי כסף כה מהותיים. 

חברת ניהול הפרויקט "מרס הנדסה בע"מ" מבצעים  ▪

עבודה נהדרת בפרויקט ולא נדרש את משכ"ל לצורך 

"ניהול ותאום" שמבוצע בפועל על ידי "מרס הנדסה 

 בע"מ". 

כיום משכ"ל מבצעים התאמה בין סעיפי החשבון שמוגש  ▪

 על ידי הקבלן המבצע לסעיפי כתב הכמויות בלבד".

לטענת אפי, החברה הכלכלית סתם משלמת כסף למשכ"ל  ▪

 .105בגין פרויקט 

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "מקבלת את הערת הביקורת ויש ליישם את ההמלצה".

 

 בא:המשך תגובות בדף ה
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 המשך:

 

מנהל הפרויקטים  גםבאופן דומה להערת הביקורת, 

במקביל  שהחל לעבוד בחכ"ל)מונד -בחברה הכלכלית תל

הציג בפני מבקר המועצה בתאריך  לעבודת הביקורת(

והם לא מבצעים פעולות  , שאין צורך במשכ"ל25.7.19

"משכ"ל לא מבצעים שום   :, כדלקמןממשיות בפרויקט

. הניהול והפיקוח מבוצעים על ידי  105דבר ממשי בפרויקט  

לא ממש   –חברת מרס הנדסה בלבד...בפועל בשטח 

. החברה הכלכלית סתם  105צריכים את משכ"ל בפרויקט 

 ". 105משלמת כסף למשכ"ל בגין פרויקט 

 :25.7.19הפרויקטים מטעם החברה הכלכלית תגובת מנהל   

אכן החכ"ל משלמת למשכ"ל ולחברת מרס הנדסה בגין " ▪

 .105ניהול פרויקט תב"ע 

 .105משכ"ל לא מבצעים ניהול פרויקט בתב"ע לדעתי,  ▪

משכ"ל לא מבצעים שום דבר ממשי בפרויקט ש,  אני סבור ▪

105. 

הניהול והפיקוח בפועל מבוצעים על ידי חברת מרס  ▪

 הנדסה בלבד )אפי מבקש להדגיש את המילה "בלבד"(.

לא ממש צריכים את משכ"ל  -בפועל בשטח לדעתי  ▪

 .105בפרויקט 

 ועד היום. ילתפקיד יבנושא זה כבר מעת כניסת תיהער ▪

י להפסיק את ההתקשרות עם משכ"ל בפרויקט צתהמל ▪

 לא עושים שום דבר ממשי בפרויקט.  י, שכאמור לדעת105

מכיוון שמדובר בהתקשרות היסטורית תשובה, ש  קיבלתי ▪

 "יש קושי לסיים אותה.
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12.  

לא  - לא מצאה תקציב מול ביצועהביקורת  ▪

)היקף תקציבי מוערך של כ  89בפרויקט 

)היקף תקציבי  ₪105( ולא בפרויקט  81,000,000

 ₪(. 70,000,000מוערך של כ 

 

 המדובר בניהול פרויקט לא מקצועי, באופן חריג. ▪

 

לא ידוע  ,4.11.18למועד הביקורת בתאריך  ▪

היקף הכספים שנגבו, היקף הכספים   89בפרויקט  

ששולמו, היקף העבודות שבוצעו מתוך הסך הכל, 

היקף העבודות שנדרש עוד לבצע, היקף הכספים 

שנדרש לקבל מהגורמים השונים והיקף הכספים 

 שעוד נדרש לשלם.

 

לאמור: לא ידוע באם הפרויקט מתנהל באופן  ▪

 תקציבית. תקציבי תקין או קיימת חריגה

 

אנשי מקצוע  גםבאופן דומה להערת הביקורת  ▪

בפני דירקטוריון  הציגומחברת הנדסה גומא 

"לא מתנהל תכנון    , כדלקמן:4.9.18החכ"ל בתאריך  

 ". לא ראינו ניהול תקציב מסודר...תקציב מול ביצוע...
 

 המשך בעמוד הבא:
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בכל פרויקט יש לנהל תקציב מול  ▪

 ביצוע.

ביצוע יתעדכן באופן התקציב מול  ▪

שוטף ו"מתגלגל" בהתאם למצב 

 בשטח ולתשלומים/הכנסות בפועל.

יש להפנות את כל המשאבים  ▪

הנוכחים להבין את סטאטוס המצב 

 .89התקציבי של פרויקט 

 -ככל ויש חריגה תקציבית מתוכננת  ▪

יש לבחון את המקורות התקציבים 

להשלמת הפרויקט ביחס לכתבי 

 הכמויות.

 :29.4.19נכ"ל החברה הכלכלית מתאריך תגובת מ"מ מ

 "הערת הביקורת מקובלת ונכונה. ▪

 .באופן מלא 89בפרויקט מידע האת  אין גם כיום ▪

אני מנסה לבדוק את הנתונים כדי לייצר תמונה של  ▪

הפרויקט: מה בוצע מתכולת הפרויקט, מה עוד נדרש 

לבצע, כמה שילמנו, כמה נדרש עוד לשלם, כמה כסף 

כדי להבין באם פרויקט  –קיבלנו וכמה כסף נדרש לקבל 

 .או לאו מאוזן 89

על מנת למנוע חריגות תקציביות מיד עם כניסתי לתפקיד  ▪

ו לבצע רידוד של כתבי הכמויות על מנת לצמצם התחלנ

 "את העלויות.

 

 :6.1911.תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הערות והמלצות הביקורת מקובלות".

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "חובה על החברה הכלכלית למנות איש מקצוע לנושא זה".

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 :המשך

 

ראש המועצה  גםבאופן דומה להערת הביקורת,  ▪

ויו"ר דירקטוריון חכ"ל קובע במכתב רשמי ששלח 

בחתימתו,  21.10.18 מיוםלמנכ"ל משכ"ל 

"אין מעקב תכנון מול ביצוע כפי שנהוג  כדלקמן: 

בפרויקטים מסוג זה...אבקש לקבל למשרדי דין  

וחשבון עדכני ומפורט מה שולם לקבלנים עד היום  

? לרבות כתבי כמויות מול תשלום לגבי כל  ועבור מה

פרויקט בנפרד. כמו כן באופן מפורט מה נותר לבצע  

 ומה העלות? מול כתב הכמויות והחוזה של הקבלן...". 

 

    



 מונד- מועצה מקומית תל
 

   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

13.  

ביקורת התברר, כי לבדיונים שהתקיימו במקביל  ▪

טרם התקבלו מכלול כתבי הכמויות מהמתכננים 

, ועל כן, לא ניתן להאריך מה עוד 89בגין פרויקט 

 נדרש לבצע ומה ההיקף הכספי לכך. 

 

 הועברו 89בפרויקט  חלק מכתבי הכמויות ▪

לחברה הכלכלית במקביל לעבודת מהמתכננים 

שנים  9  -ולאחר כ  -  11-12/18הביקורת בחודשים  

 מתחילת הפרויקט!

 

 לשם המחשה:  ▪

מנהל הפרויקט קבע במייל ששלח לחכ"ל מתאריך 

"חשוב לציין כי בכל שלב בהיסטוריה של  : 17.10.18

הועברו לקבלן תוכניות מהמתכננים ללא  הפרויקט 

זה לא תקין בשום צורה,    כתבי כמויות...כמובן שמהלך

 אבל לצערנו זו ההיסטוריה". 

: קבע מנהל הפרויקט, כדלקמן 18.10.18בתאריך 

מהפרוייקט התכנון וכתבי הכמויות לא נכונים/אין    70%

תכנון...כתבי כמויות לשצ"פ התקבלו לפני כחודש 

אחרי שהנחיתם את הקבלן להיכנס לביצוע על בסיס  

 תוכניות בלבד...".
 

 לדוגמה בגוף דוח הביקורת.נוספות ראה תכתובות 

13 

יש להפנות את כל המשאבים  ▪

הנוכחים להבין את סטאטוס המצב 

 התקציבי של הפרויקט.

 -ככל ויש חריגה תקציבית מתוכננת  ▪

יש לבחון את המקורות התקציבים 

להשלמת הפרויקט ביחס לכתבי 

 הכמויות.

 :29.4.19מתאריך תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

 "אכן מדובר בכשל משמעותי בפרויקט. ▪

מיד לאחר שהתקשרתי עם חברת "גומא הנדסה" ביצענו  ▪

  "פרויקט משמעותי להשלמת מכלול כתבי הכמויות.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

14.  

לאור חשש של החברה למשק וכלכלה להעדר  ▪

ובמקביל לעבודת  89בפרויקט  כיסוי תקציבי

ביום  צו הפסקת עבודותהופק  -הביקורת 

18.10.18. 

 

הביקורת נוכחה, כי בעלי התפקידים במועצה  ▪

אודות הפקת צו הפסקת העבודה  הופתעווהחכ"ל 

ע"י משכ"ל, כפי שניתן להתרשם ממכתב רשמי 

ששלח ראש המועצה למנכ"ל משכ"ל מתאריך 

"הוצא צו הפסקת עבודה  , כדלקמן: 21.10.18

ללא ידיעתנו והסכמתנו. המציג מצג שאינו   לקבלן!! 

אמת בעליל...איני מבין מדוע הוצא באופן חפוז  

! הנכם מתבקשים לבטל  ושרירותי צו הפסקת עבודה!!

צו זה לאלתר ולא לפגוע בעבודה שגם כך נמשכת  

 ונסחבת מעל ומעבר לדרוש". 

 

ובכך   לרידוד איכות המפרטיםבמקביל החל ניסיון   ▪

 להקטין את עלות הפרויקט.

 

 ראה דוגמאות בגוף דוח הביקורת.
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יש להפנות את כל המשאבים  ▪

הנוכחים להבין את סטאטוס המצב 

 התקציבי של הפרויקט.

 -ככל ויש חריגה תקציבית מתוכננת  ▪

יש לבחון את המקורות התקציבים 

להשלמת הפרויקט ביחס לכתבי 

 הכמויות.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

"אכן ביקשתי לבצע רידוד של כל המפרטים וכתבי הכמויות 

כדי למנוע חריגה תקציבית, לאור העובדה, שלא היה ידוע מה 

המצב התקציבי מחד וקבלת נתונים אודות חריגות תקציביות 

במספר סעיפים מנגד )כגון: התייקרויות של הקבלן המבצע, 

, 89העמסת הוצאות בעבר שלא קשורות לפרויקט על פרויקט 

 וכד'(". 190תעלת ניקוז בני דרור, קיר תומך, שצ"פ 

 

 :6.1911.תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הערות והמלצות הביקורת מקובלות".

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערות והמלצות הביקורת מקובלות".

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

15.  

ברמת רחוב   89כתבי כמויות מסודרים בפרויקט    העדר

 .שנים מתחילת הפרויקט 10, גם לאחר ושלבי ביצוע

 ראה תחלופת דואר אלקטרוני בגוף דוח הביקורת.

 

המדובר בניהול פרויקט הנדסי/קבלני באופן לקוי 

 .בצורה חריגה

 

דואר אלקטרוני שנשלחו במקביל תכתובת מתוך עיון ב

, ניתן 2018האחרון לשנת  לעבודת הביקורת ברבעון

 10 -)כ 19.11.18בתאריך  רק לאחרונהכי  -להתרשם 

כמויות התקבל כתב  שנים לאחר תחילת הפרויקט(

)רק בגין שצ"פ אחד מספר   89בפרויקט  העיקרי  שצ"פ  ל

 ראה את כתב הכמויות בגוף דוח הביקורת. (.190

חסרים כתבי עדין  – 11/18למועד הביקורת בחודש 

שצ"פים   5כמויות לאזור בינוי ג', אזור בינוי ד', ולעוד 

 (.201ו  197, 193, 189, 188בפרויקט )שצ"פים 

 

נקבע ללא שהיה תכנון וכתב   89פרויקט    תקצובלאמור,  

 כמויות. 

 כומי כסף מהותיים ביותר בפרויקט.מדובר בס

 

 המשך בעמוד הבא:

14 

בינוי קבלני יש להתחיל לבצע פרויקט   ▪

רק לאחר קבלת מכלול כתבי 

בהתאם לתוכניות  הכמויות לביצוע

 .האדריכליות המאושרות

יש לבצע  ,בהתאם לכתבי הכמויות ▪

תקציב הפרויקט לכל   והגדרתתמחור  

 .בפרויקט רחוב ושלב

רק לאחר אימות התאמת תקציב  ▪

ההכנסות להוצאות והתאמת כתבי 

ניתן להתקשר  –הכמויות לצרכים 

 עם קבלני ביצוע.

יש לבצע פיקוח ובקרה על עבודת  ▪

קבלני הביצוע בהתאם לכתבי 

 הכמויות והתוכניות האדריכליות.

יש לאשר חשבונות לתשלום בהתאם  ▪

 לכתבי כמויות.

 :29.4.19מתאריך תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

 "אכן מדובר בכשל משמעותי בפרויקט. ▪

מיד לאחר שהתקשרתי עם חברת "גומא הנדסה" ביצענו  ▪

שנמשך   פרויקט משמעותי להשלמת מכלול כתבי הכמויות

 .עד היום

לא   –בפרויקט  שלב  כל  רחוב וכל ללא כתבי כמויות ברמת   ▪

ניתן לנהל את הפרויקט באופן מיטבי הן בפיקוח אודות 

 רמת הביצוע והן ברמה תקציבית."

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערות והמלצות הביקורת מקובלות".

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו)ו( לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

 

 המשך:

היועצים  גםבאופן דומה להערת הביקורת,  ▪

המקצועיים מחברת גומא שנשכרו על ידי החכ"ל 

 :4.9.18קבעו והציגו בישיבת דירקטוריון מתאריך 

הפרויקטים שהגענו אליהם...רמת התכנון היא   י"בשנ

רמה מאוד נמוכה, התכנונים אינם גמורים כמו תכנון  

 . רחובות, שצ"פים, התכנון לא גמור..."

 

מנהל הפרויקט  גםבאופן דומה להערת הביקורת,  ▪

 :17.10.18קבע במייל ששלח לחכ"ל מתאריך 

"חשוב לציין כי בכל שלב בהיסטוריה של הפרויקט  

ללא כתבי  הועברו לקבלן תוכניות מהמתכננים 

...כמובן שמהלך זה לא תקין בשום צורה, אבל  כמויות

 לצערנו זו ההיסטוריה". 

 

  :18.10.18מתאריך ופעם נוספת 

מהפרוייקט התכנון וכתבי הכמויות לא נכונים/אין    70%

תכנון...כתבי כמויות לשצ"פ התקבלו לפני כחודש 

אחרי שהנחיתם את הקבלן להיכנס לביצוע על בסיס  

 תוכניות בלבד...".

    



 מונד- מועצה מקומית תל
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 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

16.  

ללא כתבי שלא תוכננו מראש ואלמנטים ביצועיים 

 כמויות.

 

כמויות ואלמנטים שלא להלן דוגמאות לחוסר בכתבי 

 :תוקצבו בפרויקט

מיליון ₪ בעוד  13הוקצה תקציב של  - גינות ציבוריות

היקף   12/18בהתאם לכתבי הכמויות שהתקבלו בחודש  

 מיליון ₪. 19התקציב הנדרש הינו למעלה מ 

 

הנושא כלל לא תוקצב. הערכת  - קו ניקוז בני דרור

 אלפי ₪ )לא כולל מע"מ(. 960 -עלות של כ

 

עקב כשל בתכנון נדרש לבצע  - 190קיר תומך שצ"פ 

 -שלא תוכנן מראש בפרויקט. עלות של כ קיר תומך

150,000 .₪ 

15 

יש לתקצב פרויקט קבלני לאחר  ▪

קבלת מכלול התוכניות וכתבי 

הכמויות ועוד לפני תחילת ביצוע 

 הפרויקט.

לפני ביצוע התקשרויות יש לוודא  ▪

שיש כיסוי תקציבי לכלל התוכניות 

 וכתבי הכמויות.

בכל מקרה של תוספת עלויות שלא  ▪

יש לבחון ולתחקר את  –תוכננו 

הנסיבות לתוספת עלויות שלא 

 תוקצבו.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "אכן מדובר בכשל משמעותי בפרויקט. ▪

מיד לאחר שהתקשרתי עם חברת "גומא הנדסה" ביצענו  ▪

 "הכמויות.פרויקט משמעותי להשלמת מכלול כתבי 

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"חובה בכל פרויקט ופרויקט כל שכן בהיקפים כה מהותיים, 

 איש מקצוע לניהול כלל הפרויקט מתחילתו ועד סופו".
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17.  

הוצאות של פרויקטים רבים בסכומי כסף נמצאו  ▪

שכלל לא קשורים במועצה,  משמעותיים ביותר

שולמו מתקציבי  -ולמרות זאת  89לפרויקט 

 .89היטלי הפיתוח ומחשבונות הבנק של פרויקט 

 
הנ"ל מעמיד בספק רב את האיזון התקציבי  ▪

וכתוצאה, חשש ממשי שאין כיסוי  89בפרויקט 

 .89תקציבי לסיום עבודות פרויקט 

 
בעשרות עמודי  - "נבלעו"הנ"ל ההוצאות  ▪

החשבונות התקופתיים המתקבלים על ידי הקבלן 

  -המבצע, הכוללים מאות רבות של סעיפי חיוב 

 ללא יכולת לאתר הוצאות אלה באופן קל ונגיש.

 
הותקנו עמודי  2017במהלך שנת  :לשם המחשה ▪

מונד בהיקף -ם "החורשה" תלחתאורה במת

₪ )כולל מע"מ(. ההוצאה  32,526כספי של 

למרות  89שולמה מחשבונות הבנק של פרויקט 

  .פרויקטל הכלל לא קשור שההוצאה

הוקמה גינת משחקים  2012באופן דומה, בשנת 

 . 89מיליון ₪ מפרויקט  1 -בעלות של כ "אבני חן"

 ראה דוגמאות נוספות בגוף דוח הביקורת.

16 

חל איסור מוחלט להשתמש בכספי  ▪

פרויקטים בחברה הכלכלית 

לפרויקטים אחרים שלא תוקצבו 

ואינם קשורים באופן ישיר ולא 

כלולים בתוכניות ובכתבי הכמויות 

 של אותם פרויקטים.

שימוש בכספי היטלי פיתוח של  ▪

פרויקטים ישמשו לאותם פרויקטים 

 בלבד.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 קת.הערת הביקורת נכונה ומדוי" ▪

אכן בעבר בוצעו תשלומים של הוצאות שלא קשורות  ▪

 מחשבונות הבנק של הפרויקט. 89לפרויקט 

 ."וחוסר תקציבי  יש השלכה כיום על ניהול הפרוייקט  לכך ▪

 

 :6.1911.תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"ככלל בכל פרויקט שהחברה מבצעת נפתח חשבון בנק  ▪

נפרד לטובת הפרויקט, על מנת, להגביר את הבקרה 

 והפיקוח להתאמה בין תקציב הפרויקט לביצוע בפועל.

יש להקפיד על ביצוע עבודות בהתאם לתקציבים  ▪

מאושרים ומשויכים לאותו פרויקט ספציפי ולא לסטות 

 מהם".
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משכ"ל חייבה את החברה הכלכלית תל מונד בעמלה 

מים שכלל בגין הוצאות ותשלו, 89שהוגדרה בפרויקט 

)גינת משחקים אבני חן  89לא קשורים לפרויקט 

 לא הוגדרו בהסכם ההתקשרות, הוצאות שואחרים(

 .89ולא בוצעו על ידי הקבלנים הקשורים לפרויקט 

 

לית במקרים אלה התשלומים בוצעו מהחברה הכלכ

מונד ישירות לקבלנים המבצעים, בניגוד -תל

המשולמים לקבלן  89לתשלומים המבוצעים בפרויקט 

 .המבצע דרך משכ"ל

17 

יש להימנע מתשלום עמלות לחשכ"ל בגין 

פרויקטים שלא כלולים במסגרת אותם 

 פרויקטים בגינם סוכמו העמלות.

 :29.4.19מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך תגובת מ"

"אכן לא מקובל עלי שמשכ"ל חייבה את החברה הכלכלית 

 ".89ין פרויקטים שלא קשורים ל בג 7.125% -בעמלה של כ

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"יש לוודא לפני תשלום עמלת משכ"ל שהסכומים אך ורק בגין 

פרויקטים הקשורים לחוזה ההתקשרות איתם ולא 

 קבלנים/עבודות אחרים.

 

18.  

 - 89במסגרת סיור שהביקורת ערכה בפרויקט  ▪

נמצאו בורות פתוחים, באזורים שונים בפרויקט, 

שאינם מאובטחים כנדרש במהלך היום והלילה, 

 וללא שיש בעלי מקצוע בסביבה. 

 
ניתן להיווכח מהתמונות בגוף דוח הביקורת, כי  ▪

בבורות עמוקים ביותר בחלק מהמקרים מדובר 

 .בסביבה המאוכלסת על ידי תושבים וילדים

 

 בגוף דוח הביקורת. ראה תמונות ופירוט נוסף ▪

18 

יש להימנע מהשארת בורות פתוחים  ▪

ללא השגחה, ללא גידור ובאופן 

 מסוכן לשלום הציבור.

יש לוודא שקבלני הביצוע, החברה  ▪

הכלכלית והמועצה פועלים בהתאם 

לכלל ההוראות והרגולציה בתחום 

 בטיחות בעבודה ובעבודות קבלניות.

 :29.4.19מתאריך תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

 .ים בפרויקט"אכן היה מדובר בליקוי בטיחותי חמור ▪

כל המקרים שהוצגו בדוח מבקר המועצה טופלו באופן  ▪

 מיידי.

ניתנו התראות והזהרות לקבלן המבצע לשמור על בטיחות  ▪

 מקסימלית בהתאם לכל דין".
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19.  

 -ו 89במסגרת פרויקט  יםהביקורת ביצעה סיור ▪

105. 

 

ליקוי בטיחות בעבודה נמצאו  יםבמהלך הסיור ▪

 מהותיים.

 
העברת עובדים ממקום למקום לאורך בכלל זה,  ▪

)ראה תמונה בגוף  מאות מטרים על גבי כף של שופל

, עובדים ללא קסדות, עובדים ללא דוח הביקורת(

אפודים זוהרים, ללא סימון אזורי עבודה, ללא 

שלטי זהירות בעבודה, ללא גידור אזור העבודות, 

נסיעת שופל אחורה ללא צפצוף אזהרה וללא מכוון 

 . וכד'

 
סקר סיכונים  105 -ו  89לא בוצעו בפרויקטים  ▪

ובטיחות בעבודה החתום על ידי יועץ הבטיחות 

 ויקטים.של הפר

19 

יש לוודא שקבלני הביצוע, החברה  ▪

הכלכלית והמועצה פועלים בהתאם 

לכלל ההוראות והרגולציה בתחום 

 בטיחות בעבודה ובעבודות קבלניות.

באחריות החברה הכלכלית לבצע  ▪

פיקוח ובקרה בתחום בטיחות 

ולוודא שבכל אתרי הבניה  –בעבודה 

ברחבי המועצה פועלים באופן 

 בטיחותי.

דא כי מבצעים סקרי בטיחות יש לוו ▪

בכל הפרויקטים בניהול החברה 

 הכלכלית.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 .ים בפרוייקט"אכן היה מדובר בליקוי בטיחותי חמור ▪

כל המקרים שהוצגו בדוח מבקר המועצה טופלו באופן  ▪

 מיידי.

בטיחות ניתנו התראות והזהרות לקבלן המבצע לשמור על   ▪

 מקסימלית בהתאם לכל דין".
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20.  

במהלך הסיור שבוצע על ידי מבקר המועצה  ▪

ליקויים מהותיים ורבים   נמצאו  -  3.12.18בתאריך  

, שחוזרים ברובם 89באיכות הביצוע בפרויקט 

 במרבית רחובות הפרויקט.

 

 ראה תמונות ופירוט בגוף דוח הביקורת. ▪

 
שהציגו באופן  דוחות ומסמכיםהביקורת מצאה  ▪

 הנמוכהדומה לממצאי הביקורת, את רמת הביצוע  

כבר מתאריך לאורך כל שנות ביצוע הפרויקט 

 ועד סמוך למועד הביקורת. 4.10.11

 
לא נמצא ולו מקרה אחד שהחברה הכלכלית קנסה  ▪

 את הקבלן המבצע.

 
לא מצאה, כי בוצעו פעולות ממשיות הביקורת  ▪

 9מהותיות לשיפור רמת הביצוע בפרויקט לאורך 

 שנות הביצוע שלו.

 
  נקבע: 10.12.18בדוח פיקוח עליון מתאריך  ▪

"רמת הביצוע נחותה מאוד", "איכות העבודה גרועה  

 מאוד", "קיימים הרבה ליקויים באתר".

20 

יש להשקיע מאמצים הנדסיים  ▪

 -ותשומות של החברה הכלכלית 

בניסיון לאתר ליקויים בביצוע 

ופגמים באיכות )הנגלים לעין 

כך שניתן יהיה לתקנם  -והנסתרים( 

עוד במסגרת העבודות בפרויקט 

ובטרם משולם לקבלן ולמשכ"ל 

 מלוא התמורה.

יש להגיש, בכתב, אחת לשבועיים  ▪

טיפול רשימת ליקויים בביצוע ל

 ותיקון.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

"הרבה בעיות מהתמונות המוצגות בגוף דוח הביקורת  ▪

קיימות בגלל קבלני ביצוע שעוד עובדים בשטח וגורמים 

 את הנזקים בפועל.

והמצב חוזר על  –תיקנו כבר מספר פעמים את הליקויים  ▪

 עצמו שוב ושוב.

לן המבצע שכן, משכ"ל היא מנהל יש קושי לקנוס את הקב ▪

הפרויקט בפועל והם לא מבצעים זאת וכן יש כשלים רבים 

בפרויקט כתוצאה מהתנהלות עבר של המועצה שגורמים 

זה   –לקבלן להפסדים משמעותיים ואם נטיל עליו קנסות  

 עלול ל"תקוע" את כל העבודה והפרויקט."
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21.  

נמצאו שבועות רבים, לעיתים אף חודשים, בשנת  ▪

בהם כלל לא בוצעו פגישות סטאטוס   – 2018

 , כדלקמן:89מתוכננות לניהול פרויקט שבועיות 

ועד לתאריך  1.1.18שבועות מתאריך  52במשך  ▪

פגישות סטאטוס  18התקיימו  – 25.12.18

פגישות סטאטוס   34שבועיות בלבד. לאמור 

פגישות סטאטוס מ 65%שבועיות המהוות 

 לא התקיימו. – השבועיות

ועד לתאריך  8/5/18שבועות שמתאריך  13במשך  ▪

 התקיימה פגישה שבועית אחת בלבד – 31/7/18

 .24/6/18בתאריך 

היועצ"מ המשפטי של החברה הכלכלית קבע  ▪

"תחושתי שיש בעיה   :4.8.18בדירקטוריון מיום 

ה  אחת בלעדית, בעיה של ניהול שוטף, ניהול שוטף ז

ימים ישבה אחת בשבוע לקידום  אומר אנשים שמקי

 יקטים...". הפרו

ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון קובע במכתב  ▪

 21.10.18מיום חמור ששיגר למנכ"ל משכ"ל 

"אין ישיבות שיטתיות מול הקבלן,   ומתלונן בפניו:

 . מול המתכננים...ואין סיכומי פגישות מסודרים"

21 

ישיבות יש להקפיד לקיים ולבצע 

סטאטוס שבועיות לניהול, פיקוח  ובקרה 

 אחר ניהול הפרויקטים בחברה הכלכלית.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

ושילוב חברת "גומא" בליווי  2018"מהרבעון האחרון לשנת 

יש הקפדה לבצע ולקיים פגישה  -מקצועי של הפרויקט 

  שבועית לניהול הפרויקט".
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 קורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא בי לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

22.  

מקבלת את התמורה לפיתוח המתחמים המועצה  ▪

ומעבירה אותם  מרשות מקרקעי ישראל ויזמים

 .בהתאם להתקדמות הביצועחברה הכלכלית ל

בגין פעולה זו, המועצה מחייבת באופן תקופתי את  ▪

 עמלות ניהול חשבונות בנקהחברה הכלכלית בגין 

של הפרויקטים השונים ובגין עמלות הגביה של 

 מלג"ם.חברת 

בעוד המועצה מחייבת את החברה הכלכלית בגין  ▪

עמלות ניהול חשבונות בנק ועמלות גביה מחד, 

לא זוקפת לזכות החברה הכלכלית את המועצה 

הריביות שנצברות בגין ניהול חשבונות בנק אלה 

יון ₪ מיל 20 -הכוללים יתרות כספיות גבוהות )כ

למועד הביקורת( והתשואות בגין השקעת כספים 

 אלה בניירות ערך מנגד.

לאמור: המועצה מחייבת את החברה הכלכלית  ▪

בגין כספים השייכים לחברה הכלכלית בעמלות 

לפרויקטים של החברה הכלכלית,  ותבנק הקשור

אך מנגד, לא מזכה ריביות ותשואות הנצברים 

ם בדיוק בחשבונות הבנק, בגין אותם כספי

 ובאותם חשבונות בנק.

22 

יש להיות אחידים בהתנהלות  ▪

המועצה למול החברה הכלכלית הן 

בעמלות והן בתשואות הנובעים 

מאותם חשבונות בנק בהם מוחזקים 

 כספים המיועדים לחברה הכלכלית.

במידה ומחייבים את החברה  ▪

הכלכלית בגין עמלות ניהול חשבונות 

בנק בהם נשמרים הכספים 

יש גם  –המיועדים לחברה הכלכלית 

לזכות את החברה הכלכלית 

 בתשואות.

במידה והמועצה לא מעבירה לחברה  ▪

יש  –הכלכלית את כספי התשואות 

להימנע מחיוב החכ"ל בגין עמלות 

 ניהול אותו חשבון.

 התחשבנות בגין העבר. יש לבצע ▪

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת נכונה.

יש להעביר את יתרות הזכות של השקעת כספים לחברה 

 הכלכלית".

 

 :6.1911.תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

הם בניהול  –"הכספים כל עוד לא עברו לחברה הכלכלית 

ובאחריות המועצה. המועצה צריכה לזכות בתשואות 

הנובעות מהכספים ולא לחייב את החברה הכלכלית בגין 

 עמלות ניהול הכספים/חשבון".

 

 :20.6.19תגובת גזברית המועצה מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת. 

החברה תחויב בעמלות הבנק בגין ניהול החשבון מחד ותזוכה 

 ות מנגד. בריביות ותשוא

 ואילך". 2016יבוצע תיקון רטרואקטיבי משנת 
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   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

23.  
חברות הנדסה  2 -מפקחי פרויקטים מ 4החלפה 

 23 .89שונות בפרויקט 

 יקטיםייש להקפיד שמפקחי ומנהלי הפרו

יהיו בתפקידם לאורך זמן ארוך ככל 

האפשר, על מנת, לאפשר המשכיות 

 וזיכרון ארגוני תקין של מהלך הפרויקט.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

אופן תכוף פוגעת בניהול בפרויקט  מפקחי"אכן החלפת 

 כרון הארגוני של ניהול הפרויקט".יהפרויקט, ברציפות ובז

  

24.  

אין כלל פיקוח בנושא חריגות בתחום דיני תכנון  ▪

לא על ידי   -  הבניה והשלכת פסולת ברשות הרבים

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה ולא על ידי מערך 

 הפיקוח של המועצה.

 
בשיתוף   31.10.18בסיור שהביקורת ערכה בתאריך   ▪

סגן מהנדס המועצה ומהנדס מלווה מטעם החברה 

הכלכלית, נמצאו מקרים רבים בהם מתחמי 

  . לא גודרו כלל ובחלקן גודרו באופן לא תקיןעבודות  

 רת.וראה תמונות בגוף דוח הביק

 
המתחם  יודגש, כי במועד הסיור על ידי הביקורת, ▪

 ברובו מאוכלס על ידי משפחות וילדים.

24 

יש להפעיל פיקוח קבוע ותכוף בכל אתרי 

הבניה ברחבי המועצה ולוודא יישום 

 הוראות הרגולציה.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ונכונה. ▪

אני אדרוש ממהנדס המועצה וממנהלת מחלקת פיקוח  ▪

הן בגין  89קוח תדיר ושוטף בכל מתחם פרויקט לבצע פי

 דיני תכנון ובניה והן בגין חוקי עזר מקומיים."

 

 :11.6.19תגובת מנהלת מחלקת פיקוח מתאריך 

 89הנחתי את הפקחיות שיש לגשת יום יום לפרויקטים " ▪

ולאתרי בניה ברחבי המועצה ולוודא אכיפת חוקי  105-ו

 העזר והתכנון.

לוודא שיש גדות תקינות במקום, שילוט, אין בורות  ▪

 חשופים ללא גידור. 

כמו כן נתתי הוראה לקנוס כל קבלן שמלכלך את השטח  ▪

הציבורי ולא מפנה את הפסולת למכולה כנדרש ואת 

 פסולת הבניין למקום מורשה.

ביקשתי דיווח שבועי מה התבצע בשטח, קנסות שניתנו  ▪

 "והליקויים שנמצאו.
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   בחברה הכלכלית ים ניהול פרויקט 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצה
 יות

25.  

וערימות עפר פסולת בניין מקרים רבים בהם  ▪

 . ללא מפריע 89בשטח פרויקט  יםפזור

 

פועלים ללא חשש הביקורת התרשמה, כי היזמים  ▪

ועל כן זורקים פסולת   –ומזהים את חוסר הפיקוח  

 ועודפי עפר במתחמים רבים בפרויקט.

 
הוצג לביקורת על ידי החברה   29.4.19נכון לתאריך   ▪

)לא כולל  ₪ 240,000הכלכלית, ששולם סך של 

 89מע"מ( בגין פינוי ערימות עפר ופסולת מפרויקט  

 (.הוצאות שלא תוכננו)

25 

יש להפעיל פיקוח קבוע ותכוף בכל אתרי 

בי המועצה ולוודא יישום הבניה ברח

 הוראות הרגולציה.

 :29.4.19תגובת מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית מתאריך 

 "הערת הביקורת מקובלת ונכונה. ▪

אני אדרוש ממהנדס המועצה וממנהלת מחלקת פיקוח  ▪

הן בגין  89לבצע פיקוח תדיר ושוטף בכל מתחם פרויקט 

 מקומיים."דיני תכנון ובניה והן בגין חוקי עזר 
 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תחלופת מנכ"לים מאסיבית בחברה הכלכלית  .5
 

 :כללי

 ניהול פרויקטים בהיקפים משמעותיים מחייב שדרה ניהולית משמעותית ובכלל זה מינוי מנכ"ל במשרה מלאה. .5.1

 

( מתפרסים על משך מספר שנים רב ויש 105ופרויקט  ₪89 )פרויקט  150,000,000 -פרויקטים בהיקף תקציבי של כ .5.2

 חשיבות לזיכרון ארגוני והמשכיות.

 

 :ממצאים

 -ובמקביל לביצוע פרויקט בינוי בסך של למעלה משנים האחרונות  9 -הבמהלך מסקירת הביקורת עולה, כי  .5.3

 .ליתהחלפות של מנכ"לים בחברה הכלכ 7בוצעו  -₪  150,000,000

 

החברה הכלכלית )בנוסף  פעל ממלא מקום למנכ"ל מהזמן( 61%) שנים האחרונות 9 -שנים מתוך ה 5.5 -במשך כ .5.4

 מונד(.-לתפקיד אחר מרכזי שביצע אותו בעל תפקיד במועצה המקומית תל

 

 תחלופת מנכ"לים בחברה הכלכלית, כדלקמן:להלן פירוט מועדי  .5.5

 .20.2.10כמנכ"ל החברה הכלכלית בחודש מר משה כהן סיים את תפקידו  ▪

כמ"מ מנכ"ל החכ"ל החל  21.2.10מזכיר המועצה מר דדי דהן )מזכיר המועצה( מונה בדירקטוריון מתאריך  ▪

 .11.6.11לתאריך 

 .25.12.13וסיים את תפקידו בתאריך  כמנכ"ל החכ"ל 12.6.11מר משה ברביבאי מונה בדירקטוריון מתאריך  ▪

כמ"מ מנכ"ל החכ"ל וסיים  26.12.13מזכיר המועצה מר דדי דהן )מזכיר המועצה( מונה בדירקטוריון מתאריך  ▪

 .27.9.16בתאריך 

 .12.9.17כמנכ"ל החכ"ל וסיים את תפקידו בתאריך  28.9.16מר גיא קפלן מונה בדירקטוריון מתאריך  ▪

כמ"מ מנכ"ל החכ"ל החל  13.9.17ן )מזכיר המועצה( מונה בדירקטוריון מתאריך מזכיר המועצה מר דדי דה ▪

 .13.9.17מתאריך 

 ועד היום. 10.12.17מר ולטר גונזלס )עוזר ראש המועצה( מונה בדירקטוריון כמ"מ מנכ"ל בתאריך  ▪

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .5.6

פגישות בהם נציגים מקצועיים   2)לאחר    22.10.18חבר דירקטוריון נציג הציבור ציין בישיבת דירקטוריון בתאריך   ▪

 . "החברה חייבת שיהיה מנכ"ל במשרה מלאה..."מחברת הנדסה גומא הציגו לדירקטוריון את מצב הפרוייקטים(: 

 .22.10.18כלית מתאריך פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכל –' גראה נספח כ

 

"אנחנו לא בסדר, אני רואה מצב שלא רגיל מההתנהלות הקודמת  :  22.10.18ראש המועצה מצין בפרוטוקול מתאריך   ▪

 שלי. בעצם החכ"ל נתנה למשכ"ל לנהל והיא לא מעורבת...".

 .22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' גראה נספח כ
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 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 "מבנה ארגוני חסר". : 4.9.18אנשי המקצוע מחברת הנדסה גומא מטעם החכ"ל קבעו בדירקטוריון חכ"ל  ▪

 מתנקז אצל וולטר או יהודית... אין מנהל פרויקט...".  "חסרים משאבים הנדסיים, הכל

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ
 

 

  

 :המלצת הביקורת

 יש למנות מנכ"ל במשרה מלאה לחברה הכלכלית. ▪

שיבטיח המשכיות ניהולית , כך  יש חשיבות שמנכ"ל החברה הכלכלית יהיה בתפקידו במשך תקופה משמעותית ▪

 הפרויקטים בחברה הכלכלית.מכלול של 
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 הכלכלית  מבנה ארגוני שלא מתאים למשימות החברה .6

 
 :כללי

₪ מחייבים יכולת הנדסית  150,000,000 -ניהול פרויקטים הנדסיים מורכבים בהיקפים כספיים של למעלה מ .6.1

 וניהולית משמעותית.

 

הינם הכרחיים  –העסקת גורמי מקצוע הנדסיים וניהוליים בחברה הכלכלית לצורך ניהול פרויקטים מורכבים  .6.2

 ונחוצים לביצוע פרויקטים באופן תקין ונאות בהיבטי: תכנון, ביצוע, תקציב, תיעוד, לוחות זמנים, בטיחות וכד'.

 
 

 :ממצאים

שכירה כהיא בעלת התפקיד היחיד המועסקת  לכליתמזכירת החברה הכמסקירת הביקורת עולה, כי במשך שנים  .6.3

 .והדמות שמנהלת באופן יומי, הלכה למעשה, את פעילות החברה הכלכלית בשנים האחרונותבחברה 

ניהולי ו/או ללא כח אדם אחת ₪ מנוהלים באמצעות מזכירה  150,000,000לאמור: פרויקטים של למעלה מ 

 נוסף בחברה הכלכלית.הנדסי/מקצועי 

יין, כי בעלי התפקידים במועצה ובכלל זה מהנדס המועצה מלינים במשך השנים האחרונות על חוסר כ"א יש לצ

 במחלקות שלהם במועצה ואי יכולת לעמוד במשימות המוטלות עליהם, גם ללא פעילות החברה הכלכלית.

 

 יקטים כה משמעותיים בחברה אין מנהלי פרויקטים, אין מהנדסים ואין גורמים מקצועיים שיכולים לתמוך בפרו .6.4

 .מבחינה תקציבית, הנדסית, תכנונית, בטיחותית וכד'

 
חברות פיקוח חיצוניות וללא אף גורם  - ₪ מנוהלים על ידי 150,000,000פים של כ קבסיס ניהול הפרויקטים בהי .6.5

 פיקוח פנימי. 

 
ההתקשרות בוצעה באמצעות  –בחלק מההתקשרות של החברה הכלכלית עם גורמי הפיקוח ומנהלי פרויקטים  .6.6

 ולא באופן ישיר. "(משכלהחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: "

 
לדעת הביקורת, הפעלת קבלני משנה ויועצים ברמה הביצועית כקבלנים חיצוניים, בד בבד, עם הפעלת מנהלי  .6.7

 מהווה כשל בפיקוח, ניהול והפעלת קבלני משנה.  –רויקטים וגורמי פיקוח על קבלני הביצוע גם הם כקבלני משנה  פ

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .6.8

"אנחנו לא בסדר, אני רואה מצב שלא רגיל מההתנהלות הקודמת  :  22.10.18ראש המועצה מצין בפרוטוקול מתאריך   ▪

 שלי. בעצם החכ"ל נתנה למשכ"ל לנהל והיא לא מעורבת...".

 .22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' גראה נספח כ
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"אין לוח זמנים מעודכן", "אין יומני עבודה",  :  21.10.18ראש המועצה קבע במכתב שנשלח למנכ"ל משכ"ל מתאריך   ▪

בות  אין כמעט נוכחות מפקח באתר", "יציקות מבוצעות ללא חתימת מפקח ומהנדס", "בעיות בטיחות קשות", "אין ישי

 שיטתיות מול הקבלן", אין מעקב תכנון מול ביצוע". 

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 
 

 "מבנה ארגוני חסר". : 4.9.18אנשי המקצוע מחברת הנדסה גומא מטעם החכ"ל קבעו בדירקטוריון חכ"ל  ▪

 או יהודית... אין מנהל פרויקט...".  "חסרים משאבים הנדסיים, הכל מתנקז אצל וולטר 

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ
 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

לאור היקפי הפרויקטים המשמעותיים בחברה הכלכלית יש לעבות את עץ המבנה של החברה ולהעסיק  ▪

 כעובדים שכירים כבעלי תפקידים ניהולים ומקצועיים בחברה.

על מנת לוודא  –החברה צריכה לקיים יכולת פיקוח ובקרה עצמאיים פנימיים המושתתים על עובדים שכירים  ▪

 בצעים את תפקידם נאמנה בהתאם להסכמים.קבלני הביצוע החיצוניים מש



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 56 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 נהלי עבודה ושגרות עבודה .7

 

 :כללי

 ניהול ופיקוח אחר פרויקטים מחייב קיומם של נהלי עבודה ושגרות עבודה קבועות. .7.1

 

נהלי עבודה כאמור, יוצרים את סביבת העבודה המחייבת לנהל פרויקט באופן מיטבי ובכלל זה התייחסות להיבטים  .7.2

קריטיים בפרויקטים כגון: תכנון, כתבי כמויות, התקשרויות, ניהול תקציבי, סנכרון בעלי תפקידים וקבלנים, טיפול 

 בתלונות, ניהול תקציבי, ניהול לוחות זמנים, מערכות מידע וכד'.

 
 

 :ממצאים

שיטות ניהול ידע נדרש לניהול פרויקטים, אין אין נהלי עבודה, אין  מסקירת הביקורת עולה, כי בחברה הכלכלית .7.3

ואין שגרות עבודה נדרשות לקיים   , אין יכולת תיעוד מסמכים בפרויקטיםניהול פרויקטיםלפרויקטים, אין תוכנות  

 ולנהל פרויקטים.

 

הפרויקטים מתארכים במשך שנים מעל התכנון, קבלני מסקירת הביקורת כפי שיתואר להלן ניתן להיווכח כי:  .7.4

צוע עובדים ללא תכנון וללא כתב כמויות, ללא ידיעה של היקף העבודות נדרש, ללא ידיעה של סטאטוס תקציב בי

מול ביצוע, תוך חריגות תקציביות, ללא תיעוד נדרש של הפרויקט, קיומם של ליקוי בטיחות משמעותית, ליקוי 

 ביצוע וכד'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 הכלכלית. יש לעגן נהלי עבודה כתובים לפעילות החברה ▪

 יש להשריש בחברה הכלכלית שיטות ותהליכי עבודה בתחום ניהול פרויקטים. ▪

 יש להטמיע מערכת מידע לניהול פרויקטים ובכלל זה מערכת מידע לתיעוד מסמכי הפרויקטים. ▪
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 הרכב חברי דירקטוריון החברה הכלכלית  .8

 

 :כללי

צו א)ד( ל146המוחלות על מועצה מקומית מכח סעיף    2006-בתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(, תשס"ו .8.1

 , כדלקמן:)ב(2נקבע בין היתר בסעיף  ,1950-, תשי"אהמועצות המקומיות )א(

 

 

הרכב הדירקטוריון יהיה בנושא "נוהל הקמת חברה עירונית" נקבע כי  5.05לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2.4בסעיף  .8.2

 כדלקמן:

 

 

, חברי דירקטוריון החברה הכלכלית 30.8.2007לתקנון החברה מתאריך  84בהתאם לאמור לעיל וכפי שנקבע בסעיף  .8.3

 ימונו במפתח, כדלקמן:

 חברי מועצת העיר. - מנציגי הדירקטוריון 1/3

 עובדי העירייה.  - מנציגי הדירקטוריון 1/3

 מקרב הציבור.  - ןמנציגי הדירקטוריו 1/3
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 לתקנון החברה נקבע, בין היתר, כדלקמן:  81בסעיף  .8.4

 "כל עוד לא נקבע אחרת, לא יעלה מס' חברי הדירקטוריון על אחד עשר." 

 
 

 :ממצאים

נציגים מקרב הציבור  2) אין בחברה קוורום נדרש של נציגים מקרב הציבור – 10/18למועד הביקורת בתאריך  .8.5

 חסרים(.

 כתוצאה: הדירקטוריון פועל תוך חוסר בדירקטורים הנדרש בהוראות החוק.

 

לאחר שחברת  7.10.18בתאריך  התפטרותוסמוך לתחילת הביקורת אחד מהדירקטורים מקרב הציבור הגיש את  .8.6

הציגה את הממצאים  - 105 -ו 89הנדסה מקצועית "גומא" אשר נשכרה על ידי ראש המועצה לבחינת פרויקטים 

 .4.9.18הראשונים בישיבת דירקטוריון בתאריך 

 .25.12.17חברת דירקטוריון אחרת ביקשה לסיים את חברותה בדירקטוריון החברה הכלכלית בתאריך 

 חברי דירקטוריון מטעם הציבור. 2כתוצאה: בדירקטוריון החברה הכלכלית חסרים 

 

יש ערך משמעותי לכהונת חברי  –במועצה הם בעלי התפקידים בחברה הכלכלית במצב עניינים של בעלי התפקידים  .8.7

 דירקטוריון מטעם הציבור, שאינם עובדי מועצה.

 

, אודותיה העיר בשנים האחרונות מבקר המועצה ומבקר בהערה חוזרת ומתמשכת במשך שניםיודגש: המדובר  .8.8

 המדינה לחברה הכלכלית, כדלקמן:

 

 .  "אין כלל מינוי של דירקטורים מטעם הציבור"על פעילות החכ"ל נקבע:  2014בדוח מבקר המועצה לשנת  ▪

 

"כשהרכב הדירקטוריון חלקי ואינו מאוזן מתעורר קושי  קבע והעיר לחכ"ל:  2017מבקר המדינה בדוח שערך בשנת  ▪

קטוריון יוכל למלא את תפקידו באופן  לקבל החלטות מיטביות, שכן להשתתפות נציגי ציבור יש חשיבות כדי שהדיר

 בלתי תלוי ומתוך איזון בין שיקולים שונים". 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש לפעול באופן מיידי למינוי דירקטורים מטעם הציבור בכפוף לדרישות החוק.
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 מערכת טיפול בפניות תושבים  .9

 
 :כללי

יחידות דיור  962ו  89יחידות דיור בפרויקט  744יחידות דיור )  1,000ניהול מערך בניה של אלפי יחידות דיור מעל  .9.1

 מצריך טיפול פרטני בפניות ותלונות תושבים. -( 105בפרויקט 

 

פניות התושבים הינם במכלול נושאי הפרויקט בכלל זה: טיפול בשינוי תכנון עקב דרישות תושבים, דיווח על ליקוי  .9.2

 בטיחות, מטרדים וכד'.

 

 :ממצאים

שהופנו לחברה   תושבים  תלונות/פניות  199, קיימים  4/11/18ביקורת עולה, כי נכון למועד הביקורת תאריך  מסקירת ה .9.3

 .טופלו מזה זמן רב אשל -הכלכלית, בסטאטוס "בטיפול", "חדש" ו"בתוכנית עבודה" 

 

 (.חודשים 3.5 -למעלה מ) ימים 113התלונות והפניות הנ"ל פתוחות הינו  199 -הזמן ש ממוצע .9.4

 
בחברה אין כי  –נמסר לנו על ידי מזכירת החברה הכלכלית והיועץ החיצוני שנשכר לבחינת סטאטוס הפרויקטים  .9.5

 .ת לטיפול בחכ"לתהליך סדור של טיפול בפניות תושבים ואין כח אדם לטפל בעשרות הפניות הפתוחות והמוגשו

 
 להלן דוגמאות לפניות תושבים פתוחות: .9.6

 
תאריך  סטטוס  מספר

 פתיחה

קטגור

 יה

פער ימים   תאור כתובת

מפתיחת 

קריאה 

לתאריך 

4.11.18 

בור  11/05/2018 בטיפול 662388

 בכביש

, 35ההדס 

תל מונד, 

 ישראל

 177 בור ניקוז פתוח

בור  01/07/2018 בטיפול 709341

 בכביש

הדרור מול 

2 

 126 בור חשוף בכהיש ללא גידור

בור  14/07/2018 בטיפול 721042

 בכביש

שלחתי הודעה לפני חודשים ועד היום לי   25הערבה 

תיקנו את הבור ניקוז שפתוח בכביש. 

בסוף יקרה אסון שילד יפול או שמישהו 

יעוף. במיוחד שאין מדרכות ואנשים 

 צועדים על הכביש.

113 
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תאריך  סטטוס  מספר

 פתיחה

קטגור

 יה

פער ימים   תאור כתובת

מפתיחת 

קריאה 

לתאריך 

4.11.18 

תיקון  18/06/2018 בטיפול 697289

אבן 

משתל

 בת

תל מונד 

 87הנוטע 

ליד ביתה עשו שיפוץ של המדרכה כבר 

ביום הראשון שברו בלטה מהשביל של 

וזה עדין לא תוקן מאז )עבר חודש   ביתה

הניחו את המדרכה ובין המדרכה  וחצי(. 

לחדר של פח האשפה יש הפרשי גובה 

משמעותיים מה שאומר שברגע שירד גשם 

המסתור של פח האשפה יוצף ללא 

אפשרות ניקוז. מבקשת להנמיך את 

 המדרכה ולטפל בבעיה בהקדם.

139 

תאור 04/01/2018 בטיפול 557219

 ה 

תל מונד 

 ארגמן

ברחוב הארגמן ובסמטה שבין הארגמן 

( יש שני עמודי 8ל  6לטופז )בין ארגמן

תאורה שמתנדנדים ועומדים לפול. ניראה 

לי מסוכן מאוד, בעיקר לאור מזג האויר 

 הצפוי בשישי. ובכלל...

304 

בימים אלו מבוצעות עבודות הקמה    בור 31/05/2018 בטיפול 681165

מדרכות ברוחב הנוטע יש לא מעט ליקויים 

מקווה שלא יאשרו לקבלן את העבודה 

 לפני תיקונם.

157 

תאור 22/08/2018 בטיפול 757567

 ה 

הבוצר, תל 

מונד, 

 ישראל

שלום רב, תאורת הרחוב שלנו אינה פעילה 

ולא עובדת. אנו גרים ברחוב כבר למעלה 

מחצי שנה ואני חושב שזו הפעם השלישית 

שאני שולח הערה בנידון. ראיתי שיש 

מצוין,  -כוונה לשים אולי תאורה זמנית 

אבל זה נעצר ושום דבר לא עובד. חשוך 

מאוד בלילה ולא נעים להסתובב ברחוב  

שר יש בניינים שבונים ברחוב חשוך כא

ומשטרה שתופסת שבח"ים כל שני 

וחמישי במתחם לידני. אשמח אם תוכלו 

לדאוג לטיפול בתאורה בהקדם ועוד לפני 

 החגים.
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תאריך  סטטוס  מספר

 פתיחה

קטגור

 יה

פער ימים   תאור כתובת

מפתיחת 

קריאה 

לתאריך 

4.11.18 

תל מונד  חול 27/08/2018 בטיפול 762705

 דליה

אני תושבת תל מונד מזה שנה ושלושה 

, צמוד 3חודשים. ביתי נמצא ברחוב דליה 

לשטח מוזנח השייך למועצה. הקבלנים 

באזור מנצלים את העובדה שאין פיקוח 

של המוצעה ומפנים את החול בשטח של 

המועצה. כך נערמת לה ערימת חול 

ההולכת וגדלה ומתקרבת אל ביתי. ועד 

מספר פעמים  הבנין פנה בנושא למועצה

בחודשים האחרונים, אולם המועצה, תוך 

מתן אמתלות שונות, לא נאותה לטפל 

במפגע! בינתיים ביתי שוקע תחת ערימת 

הבית מלא בחול באופן קבוע,  -חול 

המנועים של התריסים והמזגנים סתומים 

מחול )מי ישא בעליות התיקונים?(, הבנין 

החדש נראה מיושן ועוד ועוד... מצורפת 

של מרפסת ביתי, יום אחד בלבד  מונהת

אחרי שהמרפסת נשטפה ונוקתה באופן 

יסודי! רשימה חלקית של בעלי תפקידים 

שהועד פנה אליהם: שרון, פיקוח, וולטר, 

מנכ"ל החברה הכלכלית, נור, עובד מול 

גני, עובד של החברה בקבלן הפינוי, י

הכלכלית. אני מניחה שאם ערימת החול 

ל אחד מבעלי הייתה מול ביתו ש

התפקידים שפנינו אליהם, אז היא הייתה 

מפונה לפני חודשים רבים, וכל הקבלנים 

היו מקבלים דוחות על אי פינוי החול, אשר 

הם מחויבים לו על פי חוק. עו"ד סיסו, אני 

פונה אליך בבקשה לטפל בנושא באופן 

 מיידי. בתודה ובברכה.
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תאריך  סטטוס  מספר

 פתיחה

קטגור

 יה

פער ימים   תאור כתובת

מפתיחת 

קריאה 

לתאריך 

4.11.18 

תאור 28/11/2017 בטיפול 532334

 ה 

שלום רב, ברצוני לדווח על עמוד תאורה  8ארגמן 

עקום שעומד לנפול על השביל הציבורי 

שבין רחוב הארגמן לרחוב הטופז )בית 

(. מצורפות 6-8הבתים בכתובת הארגמן 

תמונות. העמוד מהווה סכנה לנפילה 

והתחשמלות, ועלול להוות סכנה בסערות 

 החורף. אשמח לעדכון.
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 :ותהמלצ

 יש ליצור מנגנון של טיפול בפניות ותלונות תושבים, ומתן מענה מהיר ויעיל לפניות. ▪

מומלץ לפעול במסגרת מערכת פניות הציבור של המועצה ולנצל את המשאבים )מערכת מידע, רפרנטית פניות  ▪

 ציבור וכד'( הקיימים במועצה.
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ועיכובים של שנים אי עמידה בלוחות זמנים לפרויקטים  .10

 
 :כללי

 ניהול פרויקטי בינוי והקמת יחידות דיור מחייב ניהול לוחות זמנים קפדני. .10.1

 

הקמת יחידות דיור הן ברמת הביצוע, הניהול התקציבי, איכות וכד' והן   עמידה בלוחות זמנים הינו קריטי לפרוייקטי .10.2

 לבעלי הנכסים המעוניינים להשתכן בביתם החדש.

 
 

 :ממצאים

 

 89פרויקט 

בלבד, הכולל  ביצוע 70% -בכ  1/19הפרויקט מוערך נכון לחודש  שנים 9 -ובחלוף כ 2009התחיל בשנת  89פרויקט  .10.3

 שנים במצטבר. 5 -ציביות וביצועיות מהותיות, ובכלל זה, הפסקות עבודות של כבעיות תכנוניות, הנדסיות, תק

 

 מ", כדלקמן:"בע 1991נחתם הסכם עם קבלן הביצוע "עפר המרכז שלג  30.12.09בתאריך  .10.4

 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )משכ"ל(  מונד,-מסמך חוזה התקשרות בין החברה הכלכלית תל -ראה נספח ג' 

 ₪ 47,763,405בהיקף  מ"בע 1991עפר המרכז שלג והקבלן 

 

 .במצטבר שנים 5 -ובפיגור מהותי ביחס ללוחות הזמנים שהוגדרו בתחילת הפרויקט למעלה ממתעכב  89פרויקט  .10.5
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ועל  על כל אחד ממרכיבי הפרויקטכספיות והנדסיות המדובר בכשל משמעותי בניהול הפרויקט, בעל השכלות 

 .היזמים

 

 : מרכזיים להלן השתלשלות אירועים

 ".בע"מ 1991עפר המרכז שלג נחתם הסכם עם הקבלן המבצע " - 30.12.09

לביצוע שלב א' בפרויקט )פריצת דרכים, הנחת " בע"מ  1991עפר המרכז שלג  השטח נמסר לקבלן "  –  18.4.10

חודשים  14צווי עבודה למשך ביצוע של  3תשתיות ושכבת אספלט ראשונה באזור א' +ב'(. יצאו 

 מיליון ₪. 13מיום מסירת השטח לקבלן, בסך כספי של 

 סיום עבודות שלב א' בפרויקט.  –  7/11חודש 

 .שנים 4 -כלמשך יבי, בשל חוסר תקצ ,ליתע"י החברה הכלכ נעצרהפרויקט   –  8/11מחודש 

השטח נמסר לקבלן בשנית לביצוע שלב ב' של הפרויקט )השלמת פיתוח תשתיות והקמת תשתיות   –  27.5.15

צווי  3". יצאו בע"מ 1991שלג עפר המרכז אזורים ג' + ד'(. הפרויקט המשיך באמצעות הקבלן "

 .מיליון ₪ 20התחלת עבודה נוספים בסך כספי של 

 חוסר תקציבי.טענה לעל ידי צו הפסקת עבודה של משכ"ל, לאור  נעצרהפרויקט   –  10/18בחודש 

 

 , כדלקמן:11.11.18להלן הצגת סטאטוס העיכובים בפרויקט על ידי מנכ"ל משכ"ל במכתב מתאריך 

 

במכתב של מנהל הפרויקט הוצג אף  שנים ומתעכב במשך שנים רבות 9מתבצע כבר למעלה מ העובדה כי הפרויקט  .10.6

 , כדלקמן:28.10.18מטעם משכ"ל למ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית בתאריך 
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

מתאריך מונד  -חברה הכלכלית תלמ"מ מנכ"ל ההחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ למנהל הפרויקט מטעם  מכתב   -  ה'ראה נספח  

28.10.18. 

 

אינו יכול "יחזקאל מורד בע"מ" כי הוא  89לאור העיכובים בלוחות הזמנים הנ"ל, הודיע הקבלן המבצע בפרויקט  .10.7

 . ₪ בגין העיכובים בביצוע הפרויקט 1,800,000 -והוא דורש פיצוי כספי בסך של כ לבצע את המשך העבודות

 

מונד -רויקט( לחברה הכלכלית תללהלן מכתב מ"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ" )מנהל הפ

 , כדלקמן:4.6.18ולמזכיר המועצה מתאריך 

 
בדבר דרישה לפיצוי   4.6.18מונד והמועצה מתאריך  -מכתב החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לחברה הכלכלית תל  -  ד'ראה נספח  

 .בגין התייקרויות של הקבלן המבצע

מתאריך מונד  -חברה הכלכלית תלמ"מ מנכ"ל ההחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ למנהל הפרויקט מטעם  מכתב   -  ה'ראה נספח  

28.10.18. 

 

, שכתוצאה מהעיכובים בביצוע הפרויקט נבעו 28.10.18עוד מציינים משכ"ל במכתב לחברה הכלכלית מתאריך  .10.8

 הפרשי מחירים, כדלקמן:

 
בדבר דרישה לפיצוי   4.6.18מונד והמועצה מתאריך  -וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לחברה הכלכלית תלמכתב החברה למשק    -  ד'ראה נספח  

 .בגין התייקרויות של הקבלן המבצע

 

 19.8.09על מסמך "הערות ודגשים לסיור הקבלנים" הנושא תאריך  בין היתר,    ,הפיצוי המבוקש על ידי הקבלן מתבסס .10.9

 חודשים. 24לא יעברו יותר מ רויקט לתחילת שלב ב' של הפרויקט בו מצוין, כי בין סיום שלב א' בפ
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 להלן העתק קטע מהמכתב, כדלקמן:

 

 

לקבלן המבצע, רק בשל )לפני מע"מ( ₪  908,814תוספת כספית בסך  הלאור העיכובים בביצוע הפרויקט אושר .10.10

 ואי עמידת החברה הכלכלית במסמכי ההתקשרות ומועדי הוצאת צווי עבודה.  העיכובים בלוחות הזמנים בפרויקט

)שלבים א'  11/18הינה רק בגין העבודות עד למועד הביקורת בחודש  908,814יודגש, כי תוספת ההתייקרות בסך 

עיכובים יכללו סעיפי התייקרות נוספים הנובעים מה -ד'(  -ב'(, ומעתה ואילך עד תום הפרויקט )שלבים ג' ו -ו

 בפרויקט. 

 -ד' מוערך בכ -כי הצפי הכספי של התייקרויות בגין השלבים ג' ו –נמסר לביקורת על ידי נציג החברה הכלכלית 

ב'( שישולם לקבלן המבצע רק בגין התייקרויות מכאן   -₪ הנ"ל בגין שלבים א' ו  ₪908,814 )בנוסף לסך    1,000,000

 ואילך.

 במסגרת אישור תוספת המחיר לקבלן המבצע. 6-7.18מחודשים השתלשלות מיילים  -ראה נספח ה' 

 8.10.17ב' והמדדים לחישוב ההתייקרויות במסמכים מתאריכים  -אישור הקבלן המבצע לסכומי ההתייקרויות בגין שלבים א' ו -ראה נספח ט' 

 .31.7.18ו 

 

₪ מושתתת בהתאם למייל  1,000,000 -תוספת המחיר החריגה בהיקפים כה מהותיים לקבלן המבצע בהיקף של כ .10.11

 52ט היועץ המשפטי של החברה הכלכלית למזכיר המועצה ומתבסס על סעיף נשנשלח מרפר 23.7.18מתאריך 

 למסמכי המכרז, כדלקמן:
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 2,000,000 -המוערכת בכנוצרה דרישה של הקבלן המבצע לתוספת מחיר  - 89לאמור: לאור כשל בניהול פרויקט  .10.12

 - ₪ לפני מע"מ )בגין שלבים א' ו  908,814סך של  2018ד'( מתוכה שולם במהלך שנת  -א', ב', ג', ו₪ )בגין שלבים 

ב'( כתנאי להמשך הפרויקט. תוספת התשלום לקבלן אושרה בהסתמך על מסמכי המכרז שהופצו לפני כעשר שנים 

 .25%בהם נקבע שניתן להגדיל את תכולת ההתקשרות בשיעור של עד 

 

 

 :, כדלקמןומסר 23.9.19תאריך ב הגיב לדוח הביקורתהיועץ המשפטי  .10.13

 "מבחינת הוראות החוק, הדין, והחוזה אישור ההגדלה הנו בהתאם להוראת כל דין ובמסגרת הקבוע והמותר בחוזה.  

עבודה  יש עוד להבהיר שאישור יועמ"ש ניתן לאור העובדה שיש גם תוספות לפרויקט לאור חלוף הזמן ושינוי בשיטות 

מערך הפרויקט, בהתאם לפטור הקבוע בתקנות ובהתאם לאופציה  25%ובחומרים וציוד אשר חייב הגדלת ההתקשרות בעד 

 בחוזה."
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 105פרויקט 

 . ראשית דרכוחיתוליו ובובפיגור משמעותי כבר במתעכב  105פרויקט  .10.14

)התקנת תשתיות חשמל, תאורה, תקשורת וסלילת (, ביצוע הפיתוח הראשוני 11/16בהתאם לתכנון המקורי )בחודש 

חודשים בלבד. כבר באמצע ביצוע התקנת התשתיות מתבררת העובדה,   16אספלט ראשונה( היה צריך להתבצע במשך  

 (.כמעט כפול מהתכנון המקוריחודשים ) 12 -שהפרויקט מתארך ומתעכב בלא פחות מ

 קט.בכשל משמעותי בניהול הפרויהמדובר 

 

 : לות אירועים מרכזייםלהלן השתלש

 .18.5.16 : זכיה קבלן מבצע במכרז

 .13.11.16 : תחילת ביצוע

 .13.3.18 : תאריך מתוכנן לסיום פיתוח ראשוני

 .27.2.19 : תאריך מעודכן לסיום פיתוח ראשוני

 

 

אודות עיכובים  תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .10.15

 כדלקמן: משמעותיים בלוחות הזמניים,

"אני מתריע  , כדלקמן:  4.9.18יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה קובע בפרוטוקול דירקטוריון של החכ"ל מתאריך   ▪

 ומביע את אי שביעות רצוני מאופן ביצוע הפרוייקטים...אשר רובם ככולם נמצאים בפיגור ניכר...". 

 .4.9.18קול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך פרוטו –' בראה נספח כ

 

בו קבע ראש המועצה:  22.10.18ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון קובע במכתב למנכ"ל משכ"ל מתאריך  ▪

 שנים. לצערנו קיימות בעיות וחריגות רבות בלוחות הזמנים...". 10א' בתל מונד למעלה מ 89"...פרויקט  

 .22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' גראה נספח כ
 

"...ניתן לראות כי החכ"ל אינו עומד בלו"ז כפי שהוגדר במסמך התנאים  :  22.8.18נציגי משכ"ל מציינים בדיון מתאריך   ▪

 הספציפי שנחתם עם הקבלן במסגרת חוזה ההתקשרות". 

 .22.8.18כלכלית למשכ"ל מתאריך סיכום פגישה בין  נציגי החברה ה –' דראה נספח כ
 

ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון מציג בדיון בהשתתפות נציגי המועצה, חכ"ל, חברת גומא ומשכ"ל מתאריך  ▪

שנים. אי עמידה בלוחות זמנים. שצ"פ מרכזי של ביצועו מס' חודשים אינו   9"הפרויקט נמשך למעלה מ : 28.10.18

 .אנו עומדים בפני תביעות..."מתקדם. תעלת הניקוז אינה מתקדמת ו 

 .28.10.18פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי משכ"ל, החברה הכלכלית והמועצה מתאריך  -' הראה נספח כ
 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

 יש חשיבות עליונה לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו לפרויקטים השונים. ▪

 בעל השלכה כספית משמעותית לחברה, לקבלנים וליזמים. –כל חריגה מלוח זמנים  ▪
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 בהצעה הפסדית  -  105פרויקט   -בחירת קבלן ביצוע ראשי  .11

 
 :כללי

 הליך תיחור בין מספר הצעות מחיר של קבלני ביצוע הכרחי לבחירת קבלן ביצוע מיטבי. .11.1

 

ביחס למפרט ודרישות ההסכם, מנהל על מנת להבטיח שהצעות המחיר המתקבלות מהקבלנים השונים סבירות  .11.2

 הפרויקט קובע אומדן תעריף מינימום ותעריף מקסימום לכל רכיב במכרז.

 
 מסכנת את הפרויקט ואסורה. -בחירת קבלן מבצע על סמך הצעה הפסדית שהגיש  .11.3

 
 

 :ממצאים

ם שהקבלן , כאשר המחירי105מסקירת הביקורת עולה, כי החברה הכלכלית התקשרה עם קבלן מבצע בפרויקט  .11.4

ונמוכים באופן משמעותי מהאומדן הנקבע על  - מחירים הפסדיים -יחזקאל מורד הגיש בהצעת המחיר שלו הינם 

 .ידי משכ"ל

 .ביחס למחיר בהצעה 1,300%במחיר אומדן הגבוה בכ יודגש, כי במקרים שנבדקו על ידי הביקורת מדובר 

 

 , כדלקמן:המבצע לאומדן משכ"לבאלפי אחוזים בין מחיר הקבלן להלן דוגמאות לפערים  .11.5

 
פער בהצעה  אומדן משכ"ל מחיר בהצעה תאור מספר סעיף במכרז

 ביחס לאומדן

סילוק פסולת לאתר  51.1.127

 הטמנה מורשה

7.7 ₪ 110 ₪ 1,429% 

סילוק פסולת באמצעות  51.1.128

 מיחזור

4.9 ₪ 70 ₪ 1,429% 

 2,159% ₪ 68 ₪ 3.15 מילוי מובא נברר 51.2.400

 CLSM 28 ₪ 315 ₪ 1,125%בטון  51.5.849

 1,000% ₪ 5 ₪ 0.5 בידוק מילוי מבוקר 51.2.330

 986% ₪ 34.5 ₪ 3.5 ס"מ 4אספלט בעובי  51.4.302

 
בנוגע לרצון  16.2.14בתכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  היתרה מכך, חברת ניהול הפרויקט "מרס הנדסה" קבע .11.6

התקשרות במחיר נמוך בצורה לא סבירה הינו מסוכן לא פחות ממחיר , כי החכ"ל להתקשר עם קבלן הביצוע הנ"ל

 עוד נקבע בתכתובת, כי ללא ספק הקבלן בונה על כך שהעבודות לא יבוצעו. !גבוה
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 , כדלקמן:16.2.14הפרויקט למנהלי החברה הכלכלית והמועצה מתאריך להלן צילום העתק המייל ממנהל 

 

 

 

ערכו לקבלן המציע שימוע לבחון את פשר המחירים הנמוכים. בפרוטוקול הדיון מצוין, בין היתר,  24.2.14בתאריך  .11.7

 .ללא מתן סיבות מנומקותובאופן סתמי  כי הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות

במספר הכוללת תמחור נמוך במיוחד לאור הצעת מחיר  24.2.14בתאריך  לקבלן המבצע יחזקאל מורד שימוע שנערך - ב'ראה נספח 

 סעיפים.

 

וכפי שנצפה מבעוד מועד על ידי מנהל הפרויקט שהתריע לבעלי  זמן קצר לאחר תחילת העבודותלא מפתיע הדבר, כי  .11.8

בפרויקט שהגיש את הצעת המחיר  קבלן המשנה שהועסק על ידי קבלן הביצוע -התפקידים בחכ"ל ובמועצה 

 . באמצע 105הפסיק את העבודות בפרויקט  -ההפסדית הנ"ל 

עותיים אצל מפסדים משהיצר ו עד למציאת קבלן משנה חלופי 105הנ"ל גרר עיכובים משמעותיים בפרויקט 

 .היזמים

 

 מודעיה שקבלן הביצוע,במכתב מחברת הניהול בפרויקט )שהתריע מבעוד מועד אודות הסיכון(, בו היא  .11.9

"לצערנו לאחר מספר חודשים הפסיק קבלן המשנה את עבודתו. בדיעבד התברר כי ההנחות שניתנו  

  ...על ידי הקבלן...הן ברמה שאינה מאפשרת את סיום הביצוע

פתח הקבלן ב"מלחמת מכתבים" מול התאגיד ומול חכ"ל בנסיון למוצא פירצות בסעיפי החוזה  

 "והתנהלות החברות.
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 .שהקבלן הפסיק עבודות באמצע עקב מתן מחיר הפסדימכתב מנהל הפרויקט מחברת "מרס הנדסה בע"מ"  -' זראה נספח 

 

נחתם בין החברה הכלכלית  -שהגיש  לאור חוסר יכולת של הקבלן להשלים את העבודות במסגרת ההצעה ההפסדית .11.10

, הכוללת הסכם בשיטת תמחור שונה,  5.11.18בתאריך    הסכם חדש  -מונד לקבלן הביצוע "יחזקאל מורד בע"מ"  -תל

 (.במכרז שהגישו כל המציעיםכפי )"פאושלי" )גלובאלי לכל העבודה( ולא לפי סעיפי ביצוע 

 נה את שיטת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, כדלקמן:המש 5.11.18להלן דף ראשון של ההסכם החדש מתאריך 

 
המשנה את שיטת  105הביצוע "דוד זכריה ובניו בע"מ" בפרויקט  עם קבלן 5.11.18הסכם התקשרות חדש מתאריך  –ראה נספח יב' 

 ההתקשרות להסכם "פאושלי".

בו ההתקשרות לפי  105עם קבלן הביצוע "דוד זכריה ובניו בע"מ" בפרויקט  17.6.15הסכם ההתקשרות הקודם מתאריך  –ראה נספח יג' 

 ביצוע בפועל בהתאם למפרט וכתב כמויות.
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 :ההמלצ

 חל איסור להתקשר עם הצעות קבלני ביצוע שהינם נמוכים ממחיר המינימום באומדן. 
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 החברה למשק וכלכלה העדר הסכמי התקשרות עם  .12

 
 :כללי

חייב להיות מבוצע   -ניהול פרויקט בכלל והתקשרויות עם קבלנים בהיקף עבודות ותקציב כה מורכב ומשמעותי בפרט   .12.1

 בהסכם התקשרות מחייב וחתום בין הצדדים.

 

פקידים הסכם התקשרות כאמור נדרש לכלול בין היתר: את תכולת העבודה, אחריות הצדדים, לוחות זמנים, בעלי ת .12.2

מטעם הקבלן, דיווחים נדרשים, היבטי פיקוח, היבטי בקרה, היקף כספי של הפרויקט, תנאי תשלום, אבני דרך, 

פתרון חילוקי דעות וסכסוכים, מנגנון ללהאת ההסכם לסיומו, סודיות, אי תחרות, איכות ביצוע נדרשת, מערכות 

 וכד'. מידע, יומני עבודה, בטיחות בעבודה, מניעת ניגוד עניינים

 
 

 :ממצאים

 

 החברה למשק וכלכלה

 במסגרת הפרויקט. משכ"למגדיר בדיוק את תפקידם והאחריות ה עם החברה למשק וכלכלה אין הסכם התקשרות .12.3

 
בהעדר הסכם התקשרות המגדיר את אחריות ותפקיד משכ"ל, הביקורת פנתה לגורמים המקצועיים מטעם המועצה  .12.4

 משכ"ל  , כי העבודה שלהוצג לביקורת .להבין את מהות העבודה של החברה למשק וכלכלהוהחברה הכלכלית 

סעיפים בחשבון הקבלן שמספרי הלוודא ) מסתכמת בהתאמת החשבון התקופתי של הקבלן המבצע לכתב הכמויות

 יתאימו למספרי הסעיפים בכתב הכמויות של הקבלן(.

₪ רק בגין שלב פריצת   1,300,000הביקורת תממה, באם על אחריות מצומצמת זאת נדרשת לשלם סך של למעלה מ  

 דרכים הכולל אלמנטים מצומצמים ביותר?!

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון עם "החברה הכלכלית התקשרה  105מסקירת הביקורת עולה, כי בפרויקט  .12.5

של הפרויקט, זאת כאשר החברה " ניהול ותיאום"שירותי  לצורך קבלת - ("משכ"ללהלן: ") בע"מ" המקומי

 מחברת "מרס הנדסה בע"מ". מנהל פרויקט אחרמונד כבר התקשרה במקביל עם -הכלכלית תל

הנדסה בע"מ" כמנהלי הפרויקט והן לחברה למשק יודגש, בפרויקט משולמים כספים כפולים הן לחברת "מרס 

 וכלכלה בגין "ניהול ותאום".

 

מהיקף  4.725%ההיקף הכספי של ההתקשרות עם משכ"ל במסגרת פריצת דרכים בלבד )שלב העבודות כעת( הינו  .12.6

 ₪ )לפני מע"מ(. 29,055,988התשלומים לקבלן הביצוע בסך 

 
 ₪ )לפני מע"מ(. 1,372,895 -כספי מתוכנן של כבהיקף  לאמור: התקשרות עם החברה למשק וכלכלה הינה .12.7

 כבר בוצעה התקשרות  בגין "ניהול ותאום" כאשר יםכסף כה מהותי מילביקורת לא ברור מדוע נדרש לשלם סכו

  ".מרס הנדסה בע"מ" חברת ניהול אחרת בפרויקטמשולמים כספים אחרים ונוספים לו

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה חברה הכלכליתשל בעלי תפקידים ב להלן דוגמאות לציטוטים .12.8



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 74 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

שאין צורך במשכ"ל והם לא  ,25.7.19מציג בפגישה מתאריך  מונד-מנהל הפרויקטים בחברה הכלכלית תל ▪

. הניהול והפיקוח  105"משכ"ל לא מבצעים שום דבר ממשי בפרויקט : , כדלקמןמבצעים פעולות ממשיות בפרויקט

. החברה הכלכלית  105לא ממש צריכים את משכ"ל בפרויקט    –מבוצעים על ידי חברת מרס הנדסה בלבד...בפועל בשטח  

 ".105סתם משלמת כסף למשכ"ל בגין פרויקט 

 

והחכ"ל הציגו, בישיבת דירקטוריון חכ"ל היועצים המקצועיים מטעם חברת גומא שנשכרו על ידי ראש המועצה   ▪

 "לא הבנתי מה הם עושים שם, לא לוקחים אחריות, לא מנהלים את הפרויקט...". : 4.9.18מתאריך 

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ
 

"מהות  :  4.9.18הדירקטוריון מתאריך    אף הוצג בשקף על ידי הנציגים המקצועיים של חברת הנדסת גומא בישיבת ▪

 הפעילות של משכ"ל לא ברורה ולא מובנת". 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 :ההמלצ

 יש חובה לחתום על הסכם התקשרות מחייב וכתוב למול כל בעלי התפקידים בפרויקטים השונים.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 75 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 העדר תקציב מול ביצוע  .13

 
 :כללי

₪ מחייב ירידה לפרטים וניהול כל מרכבי הפרויקט באמצעות  150,000,000ניהול פרויקטים בהיקף של למעלה מ  .13.1

 תקציב מפורט.

 

ניהול הפרויקט מחייב לבצע מעקב תמידי אחר יישום התקציב וניהול מערך ההכנסות וההוצאות )שבוצעו ושעתידים  .13.2

 להתבצע לאורך הפרויקט( במסמך תקציב מול ביצוע.

 
 

 :ממצאים

ולא בפרויקט ₪(  81,000,000)היקף תקציבי מוערך של כ  89לא בפרויקט  - תקציב מול ביצועלא מצאה הביקורת  .13.3

 .₪( 70,000,000)היקף תקציבי מוערך של כ  105

 

 המדובר בניהול פרויקט באופן לא מקצועי, באופן חריג. .13.4

 
ם, היקף הכספים היקף הכספים שנגבו ממקורות שוני 89לא ידוע בפרויקט  ,4.11.18למועד הביקורת בתאריך  .13.5

ששולמו, היקף העבודות שבוצעו מתוך הסך הכל, היקף העבודות שנדרש עוד לבצע, היקף הכספים שנדרש לקבל 

 מהגורמים השונים והיקף הכספים שעוד נדרש לשלם.

 או קיימת חריגה תקציבית. תקיןלאמור: לא ידוע באם הפרויקט מתנהל באופן תקציבי 

 
החברה ההנדסית החיצונית חברת "גומא" מנציג  18.10.18מתאריך  ר אלקטרונילשם המחשה, להלן תכתובת דוא .13.6

 , כדלקמן:ט במשכ"ל מיד לאחר כניסתו לעבודהשנשכרה על ידי החברה הכלכלית למנהל הפרויק

 

 

את הנתונים התקציביים בפרויקט עד כה וחזויים לעתיד, על מנת,   11-12/18לרכז במהלך החודשים    ההביקורת, החל .13.7

 לנסות הציג את המצב הפיננסי בפרויקט ולבחון באם יש חשש לחוסר תקציבי.

 

הקושי המשמעותי של הביקורת להציג ניתוח המצב הכספי של הפרויקט במועד הביקורת נבע מכך, שלא היו בנמצא  .13.8

 יות ביצוע עדכניות, כתבי כמויות והערכה יתרת העבודות שנדרש לבצע.תוכנ



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 76 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המרכזי במתחם, קו ניקוז בני  190כך לשם המחשה, רק במהלך הביקורת התקבלו תוכניות וכתבי כמויות לשצ"פ 

 ראה הרחבה להלן. –דרור, יתרת העבודות שנדרש לבצע ברמת רחוב, כתבי כמויות וכד' 

 

טרם התקבלו מכלול כתבי הכמויות מהמתכננים בגין ביל לעבודת הביקורת התברר, כי בדיונים שהתקיימו במק .13.9

 , ועל כן, לא ניתן להאריך מה עוד נדרש לבצע ומה ההיקף הכספי לכך. 89פרויקט 

שנים   9  -ולאחר כ  11-12/18הנתונים התחילו להיות מוזרמים לחברה הכלכלית במקביל לעבודת הביקורת בחודשים  

 יקט!מתחילת הפרו

 

, משכ"ל כמנהלי הפרויקט הוציאו לקבלן המבצע לחוסר תקציבילאור החשש של מנהל הפרויקט והקבלן המבצע  .13.10

)באופן חד צדדי ללא ידיעת החברה הכלכלית או המועצה( בפרויקט   צו הפסקת עבודהבע"מ"    1991"עפר המרכז שלג  

 , כדלקמן:18.10.18בתאריך  89

 

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 77 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ניתן באופן חד צדדי על ידי החברה למשק וכלכלה ללא ידיעת החברה הכלכלית או המועצה, צו הפסקת העבודה  .13.11

 כדלקמן:

"הוצא צו הפסקת עבודה  כדלקמן: נקבע , 21.10.18מכתב רשמי ששלח ראש המועצה למנכ"ל משכ"ל מתאריך ב ▪

אופן חפוז ושרירותי צו הפסקת  לקבלן!!ללא ידיעתנו והסכמתנו. המציג מצג שאינו אמת בעליל...איני מבין מדוע הוצא ב

 עבודה!!! הנכם מתבקשים לבטל צו זה לאלתר ולא לפגוע בעבודה שגם כך נמשכת ונסחבת מעל ומעבר לדרוש".

 

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 

 

או צו הפסקת עבודה? מזה הדבר הזה צו הפסת  "...הוצינקבע:  22.10.18בפרוטוקול ישיבת דירקטוריון מתאריך  ▪

 עבודה?" 

 

 .22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' גראה נספח כ

 

בו מנהל הפרויקט  במהלך הביקורת, להלן דוגמה לתחלופת מיילים של מנהל הפרויקט עם נציג החברה הכלכלית, .13.12

שהינה אבן יקרה יותר )לרדד את  "אבן יפו"אבן סוג  במקום באבנים זולותאישור לרצף  28.11.18בתאריך  מבקש

 איכות המפרט(. 

, בכתבי הכמויות ואשר הקבועה בתוכניות האדריכלות של הפרויקטיודגש, "אבן יפו" היקרה יותר היא סוג האבן 

 תוקצבה בפרויקט, כדלקמן:

 

 .29.10.18מתאריך  89)שצ"פ מרכזי( בפרויקט  190הצעה לכתב כמויות לשצ"פ  -ראה נספח ח' 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 78 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

רצון המזמין )החברה כפי שמוסבר בגוף המייל של המפקח בפרויקט, הדרישה לרידוד המפרטים הינה בהתאם ל

 , כדלקמן:ולחסוך כסף הכלכלית( "לרצף באבנים כמה שאפשר זולים"

 שלום יבגיני,

 יחתנו מהיום,  בהמשך לש

  .אדריכל לרצף בהגבהות היא אבן יפוע"פ פרט שהתקבל מהאדריכל, האבן שבחר ה

 20*10ן רצף לפי רצון המזמין לרצף באבנים כמה שאפשר זולים ועל פי הקיים בשאר השכונה, הקבל

  .בשאר ההגבהות בשכונה

במקום אבן יפו  20*10הקבלן מבקש אישור לרצף גם כן בשאר ההגבהות שהוא בונה עכשיו ריצוף 

 שהיא יותר יקרה. 

 נא אישורך .

 

 עוד באותו היום ניתן אישור לרדד את המפרט.

 

 , על מנת, לחסוך בעלויות הפרויקט.190 בנוסף הוחלט על ביטול המזרקה המופיעה בתוכניות בשצ"פ

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .13.13

בחתימתו,  21.10.18ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון חכ"ל קובע במכתב רשמי ששלח למנכ"ל משכ"ל בתאריך  ▪

מעקב תכנון מול ביצוע כפי שנהוג בפרויקטים מסוג זה...אבקש לקבל למשרדי    "איןכי אין מעקב מול ביצוע, כדלקמן:  

דין וחשבון עדכני ומפורט מה שולם לקבלנים עד היום ועבור מה? לרבות כתבי כמויות מול תשלום לגבי כל פרויקט  

 בנפרד. כמו כן באופן מפורט מה נותר לבצע ומה העלות? מול כתב הכמויות והחוזה של הקבלן...".

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 

 

"לא מתנהל תכנון  , כדלקמן: 4.9.18אנשי מקצוע מחברת הנדסה גומא מציגים בפני דירקטוריון החכ"ל בתאריך  ▪

 ". לא ראינו ניהול תקציב מסודר...תקציב מול ביצוע...

 .4.9.18וריון החברה הכלכלית מתאריך פרוטוקול ישיבת דירקט –' בראה נספח כ

 

בחתימתו,  21.10.18ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון חכ"ל קובע במכתב רשמי ששלח למנכ"ל משכ"ל בתאריך  ▪

מה   –לא מקבלים מידע מסודר על הפרויקט  –"למרות דרישות חוזרות ונשנות כי אין מעקב מול ביצוע, כדלקמן: 

 לבצע ובכמה עלות מדובר". בוצע, מה שולם, מה נישאר 

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 

 

 עוד קובע ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון במכתב: ▪

"...על בקשות חוזרות ונשנות שלנו לקבל מידע מסודר של תקציב וביצוע נענו בחוסר ידע ויכולת שלהם להביא את  

 החומר הנדרש". 

 

כרגע כולם לא יודעים מה קורה, הנתונים שנזרקו  ":  4.9.18מזכיר המועצה מצין במסגרת ישיבת דירקטוריון מתאריך   ▪

מיליון ₪ כי יש תכנון, יש   47מיליון ₪ תקציב הפרויקט מעולם לא היה   47הם לא בדיוק מדויקים, חוזה קבלני היה על  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 79 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

זה לא   80או  47-49פיקוח, יש ניהול, יש תקורה, יש אלף ואחד הוצאות נוספות. אי אפשר להציג שהיה תקציב של 

 . צריך לראות את המספרים המדוייקים, לתת נתונים מדויקים ולעשות את הבדיקות כמה שיותר מהר..." המצאה, 

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ

 

  לא מנוהל   -"התקציב  :  4.9.18היועצים המקצועיים מטעם חברת גומא הציגו בשקף בישיבת דירקטוריון מתאריך   ▪

 תכנון מול ביצוע באופן שוטף."

 
אין  יש לציין, כי הקבלן המבצע מגיש חשבון תקופתי לחברה הכלכלית ובו מציין את החיוב המצטבר בפרויקט. .13.14

 מיליון ₪. 80 -המדובר בניהול תכנון מול ביצוע של תקציב הפרויקט בסך של כ

₪  42,000,000 -ו בהיקף כספי של כהמדובר בריכוז חשבונות של הקבלן המבצע המתייחס להתקשרויות מול ▪

 ₪. 81,000,000 -בעוד התקציב הכולל של הפרויקט הינו כפול בסך של כ

התקציב מציג כמה שולם מתוך החוזה עם הקבלן המבצע בלבד, אבל לא מציג מה בוצע ומה עוד נותר לבצע  ▪

 בפועל בפרויקט ברמת סעיף הוצאה.

שאינן קשורות בתחום קבלן הביצוע  89בפרויקט מהותיות ות הקבלן המבצע חסר הוצא שלריכוז החשבונות ב ▪

₪  40,000,000 -של כמתוכנן בהיקף כספי  - )כגון: הוצאות תכנון, יועצים, משפטי, פיקוח, מכוני העתקות וכד'(

 שכלל לא מפורטים במסמך.

, ניתן לראות 6.9.18מתאריך  גם בסטאטוס החשבון של הקבלן המבצע שמוצג על ידי משכ"ל נכון למועד הביקורת   ▪

 מצוין שהיקף הפרויקט לא ידוע, כדלקמן: במספר לא מבוטל של סעיפיםש"רב הנסתר על הגלוי" ו

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 80 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 בכל פרויקט יש לנהל תקציב מול ביצוע. ▪

 התקציב מול ביצוע יתעדכן באופן שוטף ו"מתגלגל" בהתאם למצב בשטח ולתשלומים/הכנסות בפועל. ▪

 .89 פרויקטהבין את סטאטוס המצב התקציבי של נות את כל המשאבים הנוכחים ליש להפ ▪

יש לבחון את המקורות התקציבים להשלמת הפרויקט ביחס לכתבי  - מתוכננת ככל ויש חריגה תקציבית ▪

 הכמויות.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 81 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ללא תכנון הנדסי וללא כתבי כמויות  - 89ביצוע פרויקט  .14

 
 :כללי

 מחייב ביצוע תכנון מפורט, יסודי וסופי במכלול האלמנטים שבפרויקט.ניהול פרויקט הנדסי  .14.1

 

 בהתאם לתכנון המפורט נדרש להכין כתב כמויות מפורט. .14.2

 
נדרש לבצע הערכה תקציבית על בסיסה ניתן להתקשר עם קבלן  –לאחר שעוגן כתב כמויות על בסיס תכנון סופי  .14.3

 מבצע.

 
 

 :ממצאים

ם מיללא שקיים תכנון וללא שקיי  -ובוצעה התקשרות עם קבלן מבצע    התחיל  89פרויקט  מסקירת הביקורת עולה, כי   .14.4

 בגין כל מרכיבי הפרויקט. כתבי כמויות 

 .המדובר בניהול פרויקט הנדסי/קבלני באופן לקוי בצורה חריגה

 

שהפרויקט )כעשר שנים לאחר  18.10.18להלן תכתובת דואר אלקטרוני ממנהל הפרויקט לחברה הכלכלית בתאריך  .14.5

 התחיל(, כדלקמן:

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התקבל כתב כמויות   שנים לאחר תחילת הפרויקט(  10  -)כ  רק לאחרונהמהתכתובת מיילים להלן, ניתן להתרשם כי   .14.6

נקבע ללא שהיה  89(. לאמור, התקציב לסעיף שצ"פים לפרויקט 190)רק בגין שצ"פ אחד מספר  89לשצ"פ בפרויקט 

 תכנון וכתב כמויות. מדובר בסכומי כסף מהותיים ביותר בפרויקט. 

 
 89להלן ציטוט קטע מנהל הפרויקט במשכ"ל כפי שמובא בפרוטוקול דיון בנושא סטאטוס התקדמות פרויקט  .14.7

 , כדלקמן:28.10.18מתאריך 

 

 .28.10.18משכ"ל, החברה הכלכלית והמועצה מתאריך  פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי -' הראה נספח כ
 
הוחלט שמזרקה שהיתה מתוכננת  11/18לאור חשש לחריגה תקציבית, בוצע רידוד של מפרט בשצ"פים. כך בחודש  .14.8

 .לא תותקן ותבוטל – 89במרכז פרויקט  190להיות חלק משצ"פ 

 להלן תכנון המזרקה שבוטלה:

  

 

 
הפרויקט לא כולל תכנון מפורט וכתב כמויות לקו ניקוז שאמור לעבור בשטח מושב בני דרור. באופן דומה, תקציב  .14.9

 .12/18נושא זה נדון בישיבה של נציגי המועצה, החברה הכלכלית, משכ"ל והקבלן המבצע במהלך חודש 

 ₪ בתוספת מע"מ. 963,000 -העלות מוערכת בכ 12.3.19בהתאם לכתב כמויות מתאריך  

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נדרש לבצע   -. כתוצאה 190לשטח שצ"פ    89נמצא, כי קיים פער גבהים בין הבתים שכבר נבנו בפרויקט   10/18בחודש   .14.10

 .₪ 150,000 -קיר תומך בעלות של כ

 

 בעל השלכות תכנוניות ותקציביות מהותיות. -והעדר פיקוח אחר התכנון האמור לעיל מציג כשל תכנוני  .14.11

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה תפקידים בחברה הכלכליתשל בעלי  להלן דוגמאות לציטוטים .14.12

"חשוב לציין כי בכל שלב בהיסטוריה של הפרויקט  : 17.10.18מנהל הפרויקט קבע במייל ששלח לחכ"ל מתאריך  ▪

הועברו לקבלן תוכניות מהמתכננים ללא כתבי כמויות...כמובן שמהלך זה לא תקין בשום צורה, אבל לצערנו זו  

 ההיסטוריה". 

 

המדברות בעד  18.10.18מנהל הפרויקט מטעם משכ"ל קבוע במייל ששולח להנהלת המועצה וחכ"ל מתאריך  ▪

מהפרוייקט    70%"מהעבודות בוצעו ללא תכנון או כתבי כמויות לא נכונים:    70%  -עצמן בהן נקבע באופן מפורש ש

לשצ"פ התקבלו לפני כחודש אחרי שהנחיתם את הקבלן  התכנון וכתבי הכמויות לא נכונים/אין תכנון...כתבי כמויות 

 להיכנס לביצוע על בסיס תוכניות בלבד...". 

 
: 4.9.18היועצים המקצועיים מחברת גומא שנשכרו על ידי החכ"ל קבעו והציגו בישיבת דירקטוריון מתאריך  ▪

גמורים כמו תכנון רחובות,   הפרויקטים שהגענו אליהם...רמת התכנון היא רמה מאוד נמוכה, התכנונים אינם  י"בשנ

 .שצ"פים, התכנון לא גמור..."

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ

 

"אזור א+ב חסר כתב כמויות מעודכן  :  29.10.18מתאריך    מנהל הפרויקט קבע במייל ששלח למנהלי המועצה והחכ"ל ▪

חסר תכנית סימון ותמרור   –ות מעודכן לשני האזורים...סימון ותמרור ברחובות חסר כתב כמוי  –מהמתכנן...אזור ג+ד 

חסרה תכנית מאושרת ראשונה חתומה...ברגע שנקבל כתב כמויות מהמתכנן   –ממתכנן התנועה...תעלת ניקוז בני דרור 

 לפי רחובות נוכל לתת לכם תמונה כוללת של מה תוכנן, מה בוצע ומה נותר לבצע." 

 

שנערך בהשתתפות נציגי המועצה, חכ"ל, נציג חברת הנדסה גומא  28.10.18מתאריך פרוטוקול דיון ל 2.4סעיף ב ▪

"עד היום אין כתבי כמויות מסודרים לכל הפרויקט )באחריות חכ"ל(  : בין היתר, כדלקמןומשכ"ל קבעו נציגי משכ"ל 

 תכנון". לכן לא ניתן לתמחר באופן מסודר כל שלב ורחוב, ובוצעו שינויים של  

 .28.10.18פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי משכ"ל, החברה הכלכלית והמועצה מתאריך  -ראה נספח כה' 

 
לאורך הפרויקט  "נקבע:    22.8.18פרוטוקול סיכום דיון בהשתתפות נציגי החכ"ל ומשכ"ל מתאריך  ל  1.1.2.9סעיף  ב ▪

 הסתיים( שפגעו בהתקדמות העבודה "רמת תכנון נמוכה מאוד". היו בעיות תכנון רבות )תכנון חלקי, לא 

 .22.8.18סיכום פגישה בין  נציגי החברה הכלכלית למשכ"ל מתאריך  –' דראה נספח כ
 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
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"תכנונים עדין  נקבע:  22.8.18פרוטוקול סיכום דיון בהשתתפות נציגי החכ"ל ומשכ"ל מתאריך ל 1.1.3.5סעיף ב ▪

 עבודה, חלק מהותי מהתכנונים מבוצעים עדין". לא מושלמים ומעכבים 

 .22.8.18סיכום פגישה בין  נציגי החברה הכלכלית למשכ"ל מתאריך  –' דראה נספח כ
 
 

הועבר מהמתכנן לחכ"ל לראשונה כתבי כמויות ברמת  -שנים לאחר תחילת הפרויקט(  10 -)כ 19.11.18בתאריך  ▪

 א'. 89רחובות במסגרת פיתוח מתחם 

שנשלח מיליון ₪ )ללא מע"מ(,    5  -של כ  היקף כספיב  ,עמודים  50ה והסיפה של כתב הכמויות הכולל  להלן הראיש

 , כדלקמן:שנים לאחר תחילת הפרויקט( 10 -)כ 19.11.18בתאריך מהמתכנן לחברה הכלכלית 

 

 לכתב הכמויות: עמוד ראשון
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 ועלות ברמת כל רחוב:אחרון לכתב הכמויות בו יש סיכום סה"כ העלות עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות

יש להתחיל לבצע פרויקט בינוי קבלני רק לאחר קבלת מכלול כתבי הכמויות לביצוע בהתאם לתוכניות  ▪

 האדריכליות המאושרות.

 בהתאם לכתבי הכמויות, יש לבצע תמחור והגדרת תקציב הפרויקט לכל רחוב ושלב בפרויקט.  ▪

ניתן להתקשר עם קבלני   –רק לאחר אימות התאמת תקציב ההכנסות להוצאות והתאמת כתבי הכמויות לצרכים   ▪

 ביצוע.

 יש לבצע פיקוח ובקרה על עבודת קבלני הביצוע בהתאם לכתבי הכמויות והתוכניות האדריכליות. ▪

 יש לאשר חשבונות לתשלום בהתאם לכתבי כמויות. ▪
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 89בפרויקט תכנון לא מיטבי  .15

 
 :כללי

מחייב תכנון קפדני  –₪ בפרט  80,000,000תכנון מיטבי בניהול פרויקט בכלל ובפרויקט נדלנ"י בהיקף כספי של כ  .15.1

בסט שלם של נושאים תכנוניים מקצועים ובכלל זה: קבלן ביצוע, חשמל, תחבורה, ניקוז, ביוב, קונסטרוקציה, 

 תשתיות תקשורת ועוד.

 

נדרש לרדת לרמת ביצוע פרטנית של כל האלמנטים בפרויקט ולהוות את תכולת הפרויקט המלא על כל תכנון כאמור   .15.2

 סעיפיו השונים, מתחילתו ועד סופו.

 
 על בסיס התכנון נדרש להפיק כתבי כמויות ולנהל תקציב מפורט של הפרויקט. .15.3

 

 :ממצאים

שנים לאחר תחילת הפרויקט, בעלי התפקידים בפרויקט טוענים באופן עקבי בפני הביקורת ובמהלך הדיונים  9 -כ .15.4

 .89אין תוכניות וכתבי כמויות מסודרים בפרויקט כי  -השוטפים 

 

 28.10.18בתאריך במועצה משכ"ל בפרוטוקול דיון שהתקיים מטעם כך לשם המחשה נקבע על ידי מנהל הפרויקט  .15.5

 ות ראש המועצה ויו"ר החכ"ל, כדלקמן:בראש

 
פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי משכ"ל, החברה הכלכלית והמועצה  -ראה נספח כה' 

 .28.10.18מתאריך 

 
 , כדלקמן:18.10.18בתחלופת מיילים בין מנהל הפרויקט לבין נציג החברה הכלכלית קובע מנהל הפרויקט בתאריך  .15.6

 

 

לפני שיש   190, התחילו עבודות בשצ"פ  6.9.18ממר לב גנקין מחברת ד.א.ל הנדסה לחברה הכלכלית בתאריך במכתב   .15.7

 תוכניות ואומדן לביצוע, כדלקמן:
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 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

גבארה נור מר    89נמסר לביקורת על ידי מנהל תאום ופיקוח בפרויקט    חוסר בתכנון וכתבי כמויותמידע דומה אודות   .15.8

" והיועץ החיצוני שנשכר על ידי החברה הכלכלית מר רונן א.ס.ת תכנון והקמת פרוייקטים בע"ממחברת " אלדין

במשותף עם סגן מהנדס המועצה,   31.10.18בתאריך   89אבשלום מחברת "גומא הנדסה", בסיור שהתקיים בפרויקט  

 הנדס מטעם חברת ההנדסה שנשכרה על ידי החברה הכלכלית ומנהל התיאום.מ

 

 הינה חוסר תקציבי. –ההשכלה במקרים של תכנון לקוי או חוסר בתכנון  .15.9

 
 לחוסר בתוכניות ולאלמנטים שלא תוקצבו בפרויקטדוגמאות 

 
ינות משחקים הינו בהיקף התקציב שהוקצה להקמת שטחים ציבורים פתוחים )שצ"פים( וג -הקמת גינות ציבוריות  .15.10

שצ"פים שונים במתחם )ראה בתמונה מטה   6  -. התקציב נדרש לתת מענה ל₪89 לכל פרויקט    13,000,000כספי בסך  

 השטחים המסומנים בצע ירוק(.

 

)שצ"פ מספר   )במהלך הביקורת( התקבל לראשונה כתב כמויות בגין שצ"פ אחד בלבד  29.10.18נמצא, כי רק בתאריך  

התקציב לשצ"פ בודד זה הינו  -כזי בפרויקט )בגינו למועד הביקורת כבר בוצעה הזמנה של מתקני משחק( ( המר190

 ₪ כולל מע"מ. 11,175,833

 

בגין יתר השצ"פים )הכוללים אלמנים של עבודות עפר, פיתוח, מדרכות, שבילים, ספסלים, מתחם מתקני כושר, 

א, מערכות השקיה, אשפתונים, ברזיות ועוד( בפרויקט טרם "פיאצה עם אלמנט מים", פרגולות, דונמים של דש

 תכנון ו/או כתבי כמויות. -שנים רבות לאחר תחילת הפרויקט(  – 12/18התקבל )נכון לחודש 

 רק בסעיף זה.מתוכננת חריגה תקציבית יש חשש ממשי ללאמור: 

 .29.10.18מתאריך  89בפרויקט )שצ"פ מרכזי(  190הצעה לכתב כמויות לשצ"פ  - ח'ראה נספח 
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שנדרש לעבור דרך הפרדסים  89במהלך העבודות התברר, כי נדרש לבצע תעלת ניקוז בפרויקט  - קו ניקוז בני דרור .15.11

 . 89של מושב בני דרור במועצה אזורית לב השרון הגובלים בפרויקט 
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במהלכו הוצג, בין היתר, כי "תעלת הניקוז  89התקיים דיון במועצה בנושא התקדמות פרויקט  28.10.18בתאריך 

  מתקדמת ואנו עומדים בפני תביעות של בני דרור עקב גשמי חורף והנזקים עקב כך".אינה 

₪ עקב  ₪2,500,000 שתגדל לסך  1,500,000של  הניקוזבמהלך הדיון הוצג שקיימת הערכת תקציבית להקמת קו 

 דרישות חדשות של מושב בני דרור שלא היו קיימות בתכנון המקורי. 

 ₪ 963,000 -כתב כמויות המציג הערכת עלות של כהתקבל לאחר תחילת הפרויקט(  )שנים רבות 12.3.19בתאריך 

 שלא תוכננה כלל בתחילת הפרויקט. )לא כולל מע"מ(,

 

פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי משכ"ל, החברה הכלכלית והמועצה מתאריך   -ראה נספח כה'  

28.10.18. 

 .12.3.19מתאריך  89בפרויקט תעלת ניקוז בני דרור" "כתב כמויות ל - יח'ראה נספח 

 

 89התברר, כי יש כשל בתוכניות העבודה בפרויקט  10/18במקביל לעבודת הביקורת בחודש  – 190קיר תומך שצ"פ  .15.12

, הסמוך וגובל 190שלא לקחו בחשבון את הפרשי הגבהים בין מפלס הבניינים הקיימים בפועל למפלס שצ"פ  -

  .לבניינים אלה

 - כרכת כפי שנמסר לביקורת בהמועכתוצאה, נדרש לבצע קיר תומך לאורך גבול הבניינים לשצ"פ בעלות כספית 

150,000 ₪. 

 

 

 

 

 

 
  

 :ותהמלצ

 יש לתקצב פרויקט קבלני לאחר קבלת מכלול התוכניות וכתבי הכמויות ועוד לפני תחילת ביצוע הפרויקט. ▪

 לפני ביצוע התקשרויות יש לוודא שיש כיסוי תקציבי לכלל התוכניות וכתבי הכמויות. ▪

 יש לבחון ולתחקר את הנסיבות לתוספת עלויות שלא תוקצבו. –בכל מקרה של תוספת עלויות שלא תוכננו  ▪
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 89שאינן קשורות לפרויקט  -העמסת הוצאות כספיות  .16

 
 :כללי

ניהול פרויקט מחייב ביצוע תכנון מפורט של מרכיבי הפרויקט, קביעת כתבי כמויות, בניית תקציב עלות הפרויקט על  .16.1

 הפרויקט.כל מרכביו, תוך תכנון הכנסות של 

 

לאחר קביעת תקציב פרויקט ואישורו בדירקטוריון החברה, חל איסור להוסיף מרכיבים לפרויקט ללא קביעת תקציב  .16.2

 הכנסה למימון התוספות.

 
המיועדים באופן ספציפי לפרויקט ולא  –מימון פרויקט נד"לני הינו מכספי היטלי השבחה ורשות מקרקעי ישראל  .16.3

 רים.ניתן להשתמש בהם ליועדים אח

 
 

 :ממצאים

מונד, -במועצה מקומית תל פרויקטים רבים בסכומי כסף משמעותיים ביותרמסקירת הביקורת עולה, כי בוצעו  .16.4

העבודות שולמו מתקציבי היטלי הפיתוח ומחשבונות הבנק של  -ולמרות זאת  89שכלל לא קשורים לפרויקט 

 .89פרויקט 

 

וכתוצאה, חשש ממשי שאין כיסוי תקציבי לסיום עבודות  89בפרויקט  את האיזון התקציבי  הנ"ל מעמיד בספק רב   .16.5

 .89פרויקט 

 

בעשרות עמודי החשבונות התקופתיים המתקבלים על ידי הקבלן המבצע,  - "נבלעו"יש לציין, כי ההוצאות  .16.6

 ללא כל יכולת לאתר הוצאות חריגות אלה באופן קל ונגיש.  -הכוללים מאות רבות של סעיפי חיוב 

יתכן ומהווים הוצאה לא מתוכננת  – 99הביקורת מצאה, כי סעיפי חיוב בחשבונות התקופתיים המתחילים במספר 

 בפרויקט.

 89הביקורת ביקשה מהחברה הכלכלית וממנהל הפרויקט לקבל את חשבונות החיוב של הקבלן המבצע בפרויקט 

 .99במספר במטרה לאתר כל המקרים בהם מופיעים סעיפי חיוב  -בפורמט אקסל 

 הבקשה טרם נענתה.

 

בנושא "הוצאות נוספות שאינם בתחום פרויקט  29.1.12מתאריך  89הביקורת איתרה מסמך של מנהל פרויקט  .16.7

₪ )כולל מע"מ( בגין פרויקטים שכלל לא   1,116,500א" הכולל פירוט מספר רב של הוצאות בסך כספי של  89  תב"ע

 .89ובחלקם כלל לא קשורים לחברה הכלכלית, ששולמו בפועל מחשבונות הבנק של פרויקט  89קשורים לפרויקט 

 
ות שאינם בתחום פרויקט תב"ע בנושא "הוצאות נוספ 29.1.12מתאריך  89מסמך של מנהל פרויקט  העתקלהלן  .16.8

 , כדלקמן:א"89
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 .שתפחו במהלך השנים -המדובר ברשימה חלקית בלבד ובסכומים חלקיים  .16.9

 

מונד בהיקף -הותקנו עמודי תאורה במתם "החורשה" במועצה מקומית תל  2017כך לשם המחשה, רק במהלך שנת   .16.10

 ₪ )כולל מע"מ(.  32,526כספי של 

 .89למרות שהפרויקט כלל לא קשור למתחם  89נק של פרויקט ההוצאה שולמה מחשבונות הב

 
₪ )כולל מע"מ(,  941,907לסך  20.3.12באופן דומה, הוצאות הקמת גינת אבני חן תפחו בהתאם למסמך מתאריך  .16.11

 כדלקמן:

 

 להלן דוגמה לחיובים ואופן הצגתם בחשבונות התקופתיים: .16.12
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 1דוגמה מספר 

 בנושא הקמת גן אבני חן: 29.12.12מתאריך  30קטע מחיוב מספר 

 

 

 

 

 2דוגמה מספר 

 

יוב התקופתי המכונה בח התקנת עמודי תאורה ב"חורשה"( בנושא 29)עמוד  29.6.17להלן קטע מחיוב מתאריך 

 , כדלקמן:"שינוי תכנון תאורה במתחם"

 

בפרויקט כי  יש לציין  

לא נשתלו עצי  - 89

זית במהלך שנת  

2012 

בפרויקט כי  יש לציין  

לא נשתלו עצי  - 89

זית במהלך שנת  

2012 
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 אומדן ותאור תכולת העובדה להתקנת עמודי תאורה בחורשה. – א'ראה נספח 
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 :ותהמלצ

חל איסור מוחלט להשתמש בכספי פרויקטים בחברה הכלכלית לפרויקטים אחרים שלא תוקצבו ואינם  ▪

 בתוכניות ובכתבי הכמויות של אותם פרויקטים.קשורים באופן ישיר ולא כלולים 

 שימוש בכספי היטלי פיתוח של פרויקטים ישמשו לאותם פרויקטים בלבד. ▪
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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 89חיוב בעמלת פיקוח על ידי משכ"ל בגין פרויקטים שלא קשורים לפרויקט  .17

 
 :כללי

 .89פרויקט בינוי הנדסי פרויקט בגין ניהול  7.125%משכ"ל מחייבת את החברה הכלכלית בשיעור של  .17.1

 

 :ממצאים

בגין הוצאות ,  89מסקירת הביקורת עולה, כי משכ"ל חייבה את החברה הכלכלית תל מונד בעמלה שהוגדרה בפרויקט   .17.2

, לא בוצעו על ידי הקבלנים לא הוגדרו בהסכם ההתקשרות, הוצאות ש89מים שכלל לא קשורים לפרויקט ותשלו

 .וקחו על ידי החברה למשק וכלכלהולא פ 89הקשורים לפרויקט 

 

מונד ישירות לקבלנים המבצעים, בניגוד לתשלומים -במקרים אלה חלק מהתשלומים בוצעו מהחברה הכלכלית תל .17.3

 המשולמים לקבלן המבצע דרך משכ"ל. 89המבוצעים בפרויקט 

 
 89ושולמו מחשבון הבנק של  89קשורים ל דוגמאות לתשלומים שבוצעו ישירות לקבלנים בגין פרויקטים שכלל לא  -ראה נספח כ' 

 

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש להימנע מתשלום עמלות לחשכ"ל בגין פרויקטים שלא כלולים במסגרת אותם פרויקטים בגינם סוכמו העמלות.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 ליקוי בטיחות חמורים המסכנים את שלום הציבור .18

 
 :כללי

 לעובדים בפרויקט והן לציבור התושבים והבאים בשערי המועצה.ניהול הבטיחות באתרי בניה הינם מהותיים הן  .18.1

 

 הנ"ל מקבל משנה תוקף, כאשר הפרויקט מבוצע כאשר כבר מתגוררים בשטח הפרויקט משפחות רבות. .18.2

 
עבודות בנייה צריכות להתבצע בהתאם לכללי הבטיחות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  .18.3

כוללות הוראות בטיחות בנושאים שונים הקשורים לבניה, כגון החובות למינוי מנהל  . התקנות1988 –התשמ"ח 

עבודה לאתר בניה, מניעה של נפילה מגובה באתר הבניה, עבודה בטוחה עם ציוד ומכונות, עבודות חפירה, עבודות 

 .עם ביטומן חם, עבודות הריסה תנאי תברואה באתר ועוד

 

 :ממצאים

 .נמצאו לקוי בטיחות חמורים. במסגרת הסיור 89גרת פרויקט הביקורת ביצעה סיור במס .18.4

 

 יודגש, כי לקוי הבטיחות חזרו על עצמם מדי סיור. .18.5

 
מאובטחים כנדרש במהלך היום  שאינם , באזורים שונים בפרויקט,בורות פתוחים כך לשם המחשה, נמצאו מספר .18.6

 ללא שיש בעלי מקצוע בסביבה. ווהלילה, 

ניתן להיווכח מהתמונות להלן, כי בחלק מהמקרים מדובר בבורות עמוקים ביותר ובאחד המקרים בלט חיווט חשמל. 

 יודגש, מדובר בסביבה המאוכלסת על ידי תושבים וילדים.

 

תים רבים וילדים )יום ובאזור המאוכלס בב 89בפרויקט  3.12.18להלן בור פתוח שנמצא בסיור הביקורת בתאריך  .18.7

 לפני חופשת חנוכה(. 

הח"מ אין גידור מסביב לבור למניעת גישה. מ'.  50הבור עמוק ביותר ולא נמצא עובד בסביבת הבור ברדיוס של 

 התרחק.לואיש לא התקרב להזהיר אותי שהבורות פתוחים ומסוכנים או לבקש  –התקרב לבור 

 להלן תמונות להמחשה:
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, 31.10.18כחודש לפני כן, בתאריך  89להלן תמונות להמחשה של בורות פתוחים מסיור שהביקורת ערכה בפרויקט  .18.8

 כדלקמן:
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 על ידי היועץ המקצועי שנשכר על ידי החברה הכלכלית. 10/18בורות דומים נמצאו כחודשיים קודם לכן בחודש  .18.9

לקבלן המבצע אודות בורות   יםלהלן תמונות להמחשה בהם נציגי חברת הנדסה "גומא" מטעם החברה הכלכלית מעיר

 פתוחים ללא השגחה וללא חסימה, כדלקמן:
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 בורות דומים, דווחו חדשות לבקרים על ידי התושבים במערכת הפניות של המועצה. .18.10

 להלן דוגמאות לדיווחים אודות בורות פתוחים ממערכת הפניות של המועצה, כדלקמן:

 

קטגורי סטטוס  תאריך מספר
 ה

 תאור כתובת

בור  טופל 09/04/2018 633046
 בכביש

הבוצר, תל 
מונד, 

 ישראל

יש גובים וקולטני ניקוז  89ברחוב הבוצר ובכל אזור 
 חסרים באמצע הכביש ובמדרכות. 

 מדובר בסכנה בייחוד בלילה בגלל חוסר תאורה. 
בתוכני 11/04/2018 636333

ת 
 עבודה

בור 
 בכביש

מיקומך לא 
אותר, הקלד 

 ידנית

 .בכיכר הארגמן בפניה לרחוב הנוטע יש בור בכביש

בור  טופל 01/05/2018 652883
 בכביש

החנייה של 
 נוף ילדות

 בור ניקוז פתוח 

הזורע, תל  בור טופל 06/05/2018 656426
מונד, 

 ישראל

 הכיכר הפנימי עם הנוטע דבור בכביש לי

בור  טופל 25/04/2018 647368
 בכביש

, 51הארגמן 
תל מונד, 

 ישראל

 51בור בכביש במפרץ החניה מול הארגמן 

בור  טופל 09/07/2018 716255
 בכביש

, 15הנוטע 
תל מונד, 

 ישראל

, מול בית ספר נוף ילדות, יש בור 15ברחוב הנוטע 
עקב שקיעת תעלת ניקוז. מישהו הניח כרגע ארגז 
מעל הבור  כדי שלא ייפלו בטעות. | נא להגיע 

 בדחיפות
בור  חדש 22/10/2018 822129

 בכביש
מיקומך לא 

אותר, הקלד 
 ידנית

ממש מול בית ספר נוף ילדות יש  9ברחוב הנוטע 
שקיעה של הכביש ליד פתחי ניקוז המים . יש צורך 

 בתיקון מיידי
בור  חדש 25/09/2018 791131

 בכביש
מיקומך לא 

אותר, הקלד 
 ידנית

. קולטן יצא ממקומו ורכבים יכולים 15ליד הנוטע 
 ליפול או לפוצץ גלגל. תוקן בעבר ולא האריך ימים. 

בור  טופל 22/01/2018 571757
 בכביש

 23הנוטע 
 תל מונד

 ברחוב הנוטע מול בית הספר לא הותקנה מדרכה
, ויצקו במקום בגלל בניית הבתים לפני כמה שנים

בו חורים רבים והוא משובש  מדרכה אספלט שיש
 .מאוד

 .נפילהלא ניתן ללכת בו ויש בו חורים וסכנת 
אבקש להחליף את האספלט באבנים משתלבות כדי  

שיהיה בטוח ונח לילדים ולתושבים וכן אולי לנטוע 
  .שם עצים. נא צרו קשר אם יש אי הבנה

בור  טופל 09/02/2018 586969
 בכביש

-כיכר הנוטע
ארגמן 

לכיוון נוף 
 ילדות

אבני שפה שיצאו ממקומן ויצרו מפגע בטיחותי 
 .ארגמן לכיוון נוף ילדות-הנוטעבמעבר חציה בכיכר 

 

בראשות ראש המועצה, הוצג על ידי המועצה והחברה  89בפרוטוקול דיון שהתקיים עם כל המעורבים בפרויקט  .18.11

 הכלכלית, כדלקמן:
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 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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שלח נציג החברה הכלכלית מייל למנהל הפרויקט בו התריע שנדרש לשלוח מכתב לקבלן בנושא  18.10.18בתאריך  .18.12

 , כדלקמן:הפרה יסודית..." –"מיידי דחוף מבחינתנו בטיחות. עוד נקבע במייל: 

 

 

 .3.12.18ריך לאור חומרת הממצאים, דיווח מיידי בנושא זה שוגר מהח"מ למנהלי החברה הכלכלית והמועצה בתא .18.13

 לדיווח מידי אודות ליקוי בטיחות של בורות פתוחים. 3.12.18תכתובת מייל של הח"מ מתאריך  -ראה נספח י' 

 

 
  

 :ותהמלצ

 יש להימנע מהשארת בורות פתוחים ללא השגחה, ללא גידור ובאופן מסוכן לשלום הציבור. ▪

פועלים בהתאם לכלל ההוראות והרגולציה בתחום החברה הכלכלית והמועצה שקבלני הביצוע, יש לוודא  ▪

 בטיחות בעבודה ובעבודות קבלניות.
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 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 בטיחות בעבודה  .19

 
 :כללי

 עבודות בניה צריכות להתבצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה. האחריות למינוי מנהל עבודה חלה על מבצע הבניה  .19.1

 .נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, והוא צריך להודיע על המינוי למפקח עבודה אזורי של מיוהיזם

 

, מבצע בניה )קבלן ובמקרים מסוימים 1988-)ב( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 2בהתאם לסעיף  .19.2

יזם( נדרש להודיע למפקח העבודה האזורי בו מתרחשת העבודה על פתיחת האתר ומאפייניו, עם התחלת פעולת 

 .הבניה

 

הרמת אדם באמצעות כלי ,  שימוש בכלי הרמה,  עבודה בגובהייחסות, בין היתר, לסוגיות:  בטיחות בעבודה כוללת הת .19.3

, עבודה מעל לגגות שבירים או תלולים,  עבודות הריסה של חלקי מבנה,  שימוש בעגורני צריח,  שימוש בפיגומים,  הרמה

 ועוד. עבודות עפר וחפירות

 

 :ממצאים

 .105 -ו 89הביקורת ביצעה סיור במסגרת פרויקט  .19.4

 

 ליקוי בטיחות בעבודה מהותיים.במהלך הסיור נמצאו  .19.5

 

עובדים , עובדים ללא קסדות, שופלעל גבי כף של לאורך מאות מטרים ת עובדים ממקום למקום ברהעבכלל זה,  .19.6

אזור העבודות, נסיעת שופל  רודיללא גללא סימון אזורי עבודה, ללא שלטי זהירות בעבודה, ללא אפודים זוהרים, 

 . וכד'מכוון  ללא צפצוף אזהרה וללאאחורה 

 

סקר סיכונים ובטיחות בעבודה החתום על ידי יועץ  105 - ו 89לא בוצעו בפרויקטים מסקירת הביקורת עולה, כי  .19.7

 הבטיחות של הפרויקטים.

 
למנהלי החברה הכלכלית והמועצה אודות ליקוי בטיחות   4.12.18כך לשם המחשה, לאור מייל שהח"מ שיגר בתאריך  

בו  5.12.18בתאריך  89, התקבל מענה מהמפקח בפרויקט )ראה נספח י'(צאו באתר בסיור שערך מבקר החברה שנמ

 הוא מציג שחרף בקשותיו לא בוצע סקר סיכונים ובטיחות באתר העבודה, כדלקמן:

"התקיימה ישיבה דחופה היום בנושא בטיחות באתר העבודה בחברה הכלכלית תל מונד בנוכחות הקבלן  

)הרצל( ונדרש מהקבלן )פעם העשרים אולי( להעביר סקר סיכונים ובטיחות באתר העבודה חתום ע"י  

 יועץ בטיחות והודגש כי בטיחות באתר העבודה היא אך ורק באחריות מנהל העבודה והקבלן באתר..."

 
מאות מטרים,   , למרחק של105להעברת עובדים ממקום למקום בפרויקט    31.10.18להלן תמונה להמחשה מתאריך   .19.8

 , כדלקמן:מסוכן וחריג על גבי כף של שופל ללא אפוד זוהר, ללא קסדה ובאופן
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 :ותהמלצ

יש לוודא שקבלני הביצוע, החברה הכלכלית והמועצה פועלים בהתאם לכלל ההוראות והרגולציה בתחום  ▪

 בטיחות בעבודה ובעבודות קבלניות.

ולוודא שבכל אתרי הבניה ברחבי  –באחריות החברה הכלכלית לבצע פיקוח ובקרה בתחום בטיחות בעבודה  ▪

 המועצה פועלים באופן בטיחותי.

 יש לוודא כי מבצעים סקרי בטיחות בכל הפרויקטים בניהול החברה הכלכלית. ▪
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 ללא פיקוח וללא בקרה  - ליקויים מהותיים באיכות הביצוע  .20

 
 :כללי

 ויקט קבלני מחייב פיקוח ובקרה צמודים.ניהול פר .20.1

 

מונד, וכל העבודה מושתת על קבלני משנה -הנ"ל מקבל משנה תוקף, כאשר אין בעלי תפקידים בחברה הכלכלית תל .20.2

 חיצוניים.

 

 :ממצאים

בשיתוף נציגי חברת הנדסה גומא שנשכרה לקדם ולנהל את  3.12.18בתאריך  89הביקורת ערכה סיור בפרויקט  .20.3

 הפרויקטים מטעם החברה הכלכלית. 

 

נמצאו ליקויים מהותיים ורבים באיכות הביצוע  - 3.12.18שבוצע על ידי מבקר המועצה בתאריך  במהלך הסיור .20.4

 שחוזרים ברובם במרבית רחובות הפרויקט., 89בפרויקט 

 

 להלן דוגמאות להמחשה:

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

מילוי שכבה משמעותית בין   .1

תשתית הבור של קולטני ניקוז מים 

באבנים באופן  -לשפת הכביש 

חובבני וללא רצועת בטון לחיזוק 

 המבנה. 

 - 11/18לאחר גשם ראשון בחודש 

האבנים נופלות ופתחי הניקוז 

מתפרקים )כחודש בלבד לאחר 

 ביצוע העבודה(.

 )בכל רחובות הפרויקט(.
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 368  מתוך 105 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

כיכר שבורה ולא עומדת בעומס   .2

 )רחוב הנוטע(

 

אבני שפה מתפרקות/שוקעות   .3

 במדרכות הפרויקט.

 תמונה למעלה: סמוך לכיכר הנוטע.

 תמונה באמצע: רחוב האודם.

 תמונה למטה: רחוב טופז.
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

עמודים עקומים )שלטי רחוב   .4

 ותאורה(.

 

 .33תמונה למעלה: רחוב טופז 

תמונה למטה: רחוב הארגמן פינת 

 האודם.

 

 

רחובות ללא תעלות ניקוז להובלת   .5

 מי גשמים לקולטנים 

)בחלק מהרחובות יש בחלק אחר 

 האחידות(/אין. לא ברור חוסר 

 

יש  –בתמונה למעלה: רחוב טופז 

תעלת ניקוז להובלת מי גשמים 

 לבורות ניקוז.

 

אין  -תמונה למטה: רחוב האודם 

 תעלת ניקוז בכבישים.
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

 

אבני שפה של ערוגות גינון שבורות   .6

 )כחודש לאחר שהותקנו(

 תמונה ברחוב האודם.
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

תחום ערוגות גינון באבנים קטנות   .7

מבוצע רק בחלק מהמקרים ובאופן 

 לא אחיד.

 

תמונה עליונה: תחום תקין 

ואסטטי של ערוגת גינון ברחוב 

 האודם.

תמונה תחתונה: תחום לא תקין 

ולא אסטטי של ערוגה סמוכה 

 ברחוב האודם.
 

 

שקיעות ושיפוע הפוך של הכביש   .8

 לתוך הבתים.

 

 .33תמונה למעלה: טופז 

 .64תמונה למטה: תופז 
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

 

החלפת אבנים משתלבות מגדולות   .9

 באמצע הכביש. –לקטנות 

 .26רחוב טופז 
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 368  מתוך 110 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

 בטון ופסולת.ערוגות גינון מלאות   .10

 רחוב טופז.

 

שטח ציבורי עם פסולת וערימות   .11

עפר שקבלן הביצוע זורק במהלך 

 העבודות.

 

איכות בניית אבנים משתלבות   .12

 נמוכה ולא אסטטית.

 רחוב טופז.
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 368  מתוך 111 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמונה להמחשה אור הליקויית #

אבני שפה למדרכות מתפרקים   .13

 ונשברים

 

 

 

הביקורת מצאה דוחות ומסמכים שהציגו באופן דומה לממצאי הביקורת, את רמת הביצוע הנמוכה לאורך כל שנות  .20.5

 ועד סמוך למועד הביקורת. 4.10.11ביצוע הפרויקט כבר מתאריך 

 

"רמת העבודות מבוצעות בכי  4.10.11לשם המחשה, נמצא מכתב של מנכ"ל החברה הכלכלית דאז בו קבע בתאריך  .20.6

 ביצוע ירודה".

 
 ות במקור[ש]הדג !!! נכשל"בשל ליקויים מהותיים, סיור המסירה של רחוב הנוטע עוד נקבע במכתב: 

 

 להלן העתק המכתב:
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 368  מתוך 112 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

רמת )לפני כשנתיים( במהלכו נקבע, כי  15.11.16סלע הנדסה אזרחית בע"מ" מתאריך -באופן דומה, חברת "פרץ .20.7

 .נמוכה מאוד 89הביצוע של פרויקט 

 בין היתר נקבע: 

נמוכה מאוד, בכלים לא נכונים, עם צוות לא מיומן, ללא ליווי של המתכננים לדעתי העבודה נעשית ברמת ביצוע "

 .בקרה מספקת של הפיקוח"וללא 

 

 המדבר בעד עצמו, כדלקמן: 15.11.16להלן העתק קטעים מדוח חברת ההנדסה מתאריך  .20.8

 

 

 
 .15.11.16סלע הנדסה אזרחית בע"מ" מתאריך -דוח פיקוח עליון של חברת "פרץ -' וראה נספח 

 .10.12.18בע"מ" מתאריך דוח פיקוח עליון של חברת "א.ס.ת תכנון והקמת פרויקט  -ראה נספח טז' 
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

אדריכלות גנים  –אילן על ידי , 3.12.18דוח פיקוח עליון נוסף בו נקבע כי איכות הביצוע ברמה ירודה ניתן בתאריך  .20.9

 כדלקמן: ,ונוף

ערכתי סיור פיקוח עליון ברח' הטופז והסביבה בהשתתפות נור, יבגני, מנהלי ומפקחי   3.12.18"בתאריך 

 ומהנדס החברה מטעם הקבלן המבצע. הפרויקט, מאור 

בפתיחה עלי לציין שכמעט אותן ההערות שניתנו היום ניתנו גם בסיור הקודם לפני כחודשיים ברחובות  

 אחרים, ומאז הקבלן לא עשה כלום על מנת לתקן את רמת הביצוע!!...

הכניסות לבתים,   גמר הריצופים ליד וסביב קולטנים, תאי ביקורת, במפגשים עם אבני שפה ובחיבור עם

 מבוצעים בגמר גרוע מאוד.... 

 רע מאוד.... - באבני השפה אשר יוצרות את הערוגות לגינון, ביצוע הפוגות ליצירת הגמרים המעוגלים

 פני שטח הריצוף לא תמיד ישרים ויש הרבה שקיעות והתרוממויות". 

 .3.12.18מתאריך  89בפרויקט ף" אדריכלות גנים ונו -דוח פיקוח עליון של חברת "אילן  -' אראה נספח י

 

שבוצע על ידי חברת א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים בע"מ,  – 9.12.18עליון מתאריך בפיקוח בדוח בבאופן דומה, גם  .20.10

 מצוין שאיכות העבודה ירודה ביותר:

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 . ללא שינוי  -שהוצגו שנתיים קודם לכן    באותם סוגיות  -חוזרים ומתריעים אודות ליקויים באיכות  כמו כן, תושבים   .20.11

 .כלוםבהן ולא יוכל לצמוח  -בבטון  ותה מלאיכל ערוגות הצמחיכך לשם המחשה נמצא, כי 

 
 (:31.10.18בתאריך להלן העתק תלונה של תושב )ממצאים דומים עלו במסגרת סיור שמבקר המועצה ערך בשטח 

 

 

 
איכות כפי שמתועד במערכת פניות התושבים במועצה אודות    31.5.18להלן דוגמה נוספת של תושב המתריע בתאריך   .20.12

"יש לא מעט ליקויים מקווה שלא יאשרו לקבלן את העבודות לפני וקובע )כולל תמונות שצירף(:  העבודה הנמוכה

 .תיקונם"

 , כדלקמן:31.5.18מתאריך  681165תושב מספר להלן העתק פרטי תלונה של 
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 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 ." וטרם טופלהבטיפולבסטאטוס "הפניה של התושב  –חודשים לאחר מכן  5למועד הביקורת 

 

הנושא לא נצפה ולא תועד לא על ידי בעלי התפקידים במועצה,  -מתושבים עד לקבלת התלונות הנ"ל יש לציין, כי  .20.13

 לכלית ולא ביומני העבודה של מנהל הפרויקט.לא על ידי בעלי התפקידים בחברה הכ

 שנים לאחר תום הפרויקט! -שההשפעות שלהן יקבלו ביטוי בביצוע המדובר בליקויים 

 

 

 . שנות הביצוע שלו 9לשיפור רמת הביצוע בפרויקט לאורך  ו פעולות ממשיות מהותיותלא מצאה, כי בוצעהביקורת   .20.14

 

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .20.15

"מצאנו דוחות מ  : 21.10.18ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון קובע במכתב רשמי ששולח למנכ"ל משכ"ל מתאריך  ▪

מס' רב של פניות  )פיקוח עליון( המראים שיש בעיות קשות של איכות בביצוע העבודות. ברצוני להדגיש כי יש  2016

דיירים על איכות הביצוע של העבודה...נכון להיום סבב נוסף של פיקוח עליון מצא פערים מהותיים באיכות העבודה  

 המאלצת אותנו לפרק חלק נכבד מהעבודה ולבצעם מחדש".

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 
 

"איכות העבודה שמבוצעת  :  4.9.18היועצים המקצועיים מחברת ההנדסה גומא הציגו בישיבת דירקטוריון מאריך   ▪

 היום היא מאוד נמוכה...מהסתובבות בשטח אני רואה שהעבודה לא נעשות כפי שצריך." 

 .4.9.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' בראה נספח כ
 

"רמת הביצוע נחותה מאוד", "איכות העבודה גרועה מאוד", "קיימים  נקבע:  10.12.18ון מתאריך בדוח פיקוח עלי ▪

 הרבה ליקויים באתר". 

 
"בפתיחה עלי לציין  נקבע:  1.12.18בדוח פיקוח עליון שבוצע על ידי אדריכל נוף וגנים של הפרויקט מתאריך  ▪

י כחודשיים ברחובות אחרים, ומאז הקבלן לא עשה כלום  שכמעט אותן הערות שניתנו היום ניתנו גם בסיור הקודם לפנ 

 על מנת לתקן את רמת הביצוע!!"

 
"קיימות באתר בעיות רבות בביצוע, הן של  נקבע:  15.11.16סלע מתאריך -בדוח פיקוח עליון של חברת הנדסה פרץ ▪

ים לא נכונים, עם צוות לא  איכות, הן של רמת הבקרה והפיקוח...לדעתי העבודה נעשית ברמת ביצוע נמוכה מאוד, בכל

מיומן, ללא ליווי של המתכננים וללא בקרה מספקת של הפיקוח...איך מבוצעת תכנית כל כך גדולה ברמה כל כך  

 חובבנית???"

 

"...יש ביקרות קשה על רמת  נקבע:    19.12.18בדוח מסכם של חברת הנדסה גומא שנשכרה על ידי החכ"ל מתאריך   ▪

 . ורך כל השנים האחרונות יש לבצע מס' השלמות ותיקונים."הביצוע והכשלים בפרויקט לא 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 117 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

"חלק גדול מפעילויות של  : 22.10.18היועצים המקצועיים מטעם חברת גומא הציגו בפני הדירקטוריון מתאריך  ▪

 .הקבלן ברמת איכות לא טובה..."

 .22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך  –' גראה נספח כ
 
 

נציגי המועצה, חכ"ל, חברת הנדסה גומא ומשכ"ל נקבע על ידי ראש המועצה ויו"ר בפרוטוקול דיון בהשתתפות  ▪

 "חוסר שביעות רצון מאופן איכות וביצוע הפרויקט ודרך ניהולו...בעיות רבות של איכות עבודה".הדירקטוריון: 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

בניסיון לאתר ליקויים בביצוע ופגמים באיכות   -יש להשקיע מאמצים הנדסיים ותשומות של החברה הכלכלית   ▪

כך שניתן יהיה לתקנם עוד במסגרת העבודות בפרויקט ובטרם משולם לקבלן   -)הנגלים לעין והנסתרים( 

 ולמשכ"ל מלוא התמורה.

 ליקויים בביצוע לטיפול ותיקון. יש להגיש, בכתב, אחת לשבועיים רשימת  ▪



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 118 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 89פגישות שבועיות פרויקט  .21

 
 :כללי

 , מחייב ביצוע פגישות סטאטוס שבועיות.89ניהול פרויקט קבלני בסדר גודל של עשרות מיליוני ₪, בדומה לפרויקט  .21.1

 

)מנהל הפרויקט,  89בפרויקט הוצג לביקורת, כי מדי שבוע נקבעו פגישות שבועיות בהשתתפות כל בעלי התפקידים  .21.2

, במטרה לנהל באופן מתודולוגי מתאם הפרויקט, מנהל העבודה, נציג חכ"ל, הקבלן המבצע ומהנדס המועצה(

 ט.קואיכותי את הפרוי

 
 

 :ממצאים

 .2018בשנת  89הביקורת סקרה את פרוטוקולי פגישות הסטאטוס השבועיות בניהול פרויקט  .21.3

 

לניהול  בהם כלל לא בוצעו פגישות סטאטוס שבועיות – 2018נמצאו שבועות רבים, לעיתים אף חודשים, בשנת  .21.4

 .89פרויקט 

 34פגישות סטאטוס שבועיות בלבד. לאמור   18התקיימו    – 25.12.18ועד לתאריך   1.1.18שבועות מתאריך    52במשך  

 לא התקיימו. –ועיותמפגישות סטאטוס השב 65%פגישות סטאטוס שבועיות המהוות 

 .24/6/18בתאריך    התקיימה פגישה שבועית אחת בלבד  – 31/7/18ועד לתאריך   8/5/18שבועות שמתאריך   13במשך  

 .89נוכחות בעלי תפקידים בפגישות סטאטוס שבועיות לניהול פרויקט  –ראה נספח טו' 

 

 כדלקמן: ,תומכים בהערת הביקורתמחזקים וה של בעלי תפקידים בחברה הכלכלית להלן דוגמאות לציטוטים .21.5

 

"תחושתי שיש בעיה אחת בלעדית, בעיה של ניהול שוטף,  : 4.8.18היועצ"מ קובע בישיבת דירקטוריון מתאריך  ▪

 ניהול שוטף זה אומר אנשים שמקיימים ישבה אחת בשבוע לקידום הפרויקטים...". 

 

ומתלונן בפניו:  21.10.18ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון קובע במכתב חמור ששיגר למנכ"ל משכ"ל מתאריך  ▪

 . "אין ישיבות שיטתיות מול הקבלן, מול המתכננים...ואין סיכומי פגישות מסודרים"

 .21.10.18מכתב ראש המועצה למנכ"ל החברה למשק וכלכלה מתאריך  -ראה נספח כא' 
 
 

המצב כיום   –שגרות ישיבות עבודה "צועיים מחברת גומא שלחו מייל למנהל הפרויקט בו קבעו: היועצים המק ▪

 מצריך השקעה נוספת של זמן ניהולי אני מצפה לראות את זה."

 

 

 

 
  

 :ותהמלצ

יש להקפיד לקיים ולבצע ישיבות סטאטוס שבועיות לניהול, פיקוח  ובקרה אחר ניהול הפרויקטים בחברה 

 הכלכלית.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 119 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 עמלות ניהול בנק  .22

 
 :כללי

 בהמשך לפסק דין "דירות יוקרה" חל איסור על החברה הכלכלית לגבות היטלים/אגרות פיתוח. .22.1

 

בניהול החברה  105 -ו 89מונד גובה בפועל את הכספים בגין הפרויקטים -לאור האמור, המועצה המקומית תל .22.2

 הכלכלית, הן מרשות מקרקעי ישראל והן מיזמים פרטים.

 

 מנהלת המועצה חשבונות בנק נפרדים, בגין כל פרויקט. -פי התקבולים הנ"ל בגין כס .22.3

 
 בחשבונות הבנק הנ"ל נצברים עמלות ניהול חשבון בנק. .22.4

 
מסך  0.25%כמו כן, חברת הגביה של המועצה מלג"ם מחייבת את המועצה בעמלת גביית כספים בגין יזמים בשיעור  .22.5

 אין עמלה של מלג"ם שכן הם אינם מעורבים בתהליך. –אל הגביה. בגין קבלת כספים מרשות מקרקעי ישר

 
הכספים המתקבלים בחשבונות הבנק של המועצה בגין פרוייקטים של החברה הכלכלית מועברים לחשבונות הבנק  .22.6

 לשם ביצוע הפרויקטים. –של החברה הכלכלית 

 
וריביות/תשואות בגין השקעת הכספים בחשבונות הבנק הנ"ל המנוהלים במועצה נצברים עמלות ניהול חשבון בנק  .22.7

 בפיקדונות וניירות ערך.

 
 המנוהלים במועצה, הינם כדלקמן: 105 -ו 89יתרות הכספים בחשבונות הבנק של פרוייקטים  4.11.18נכון לתאריך  .22.8

 
 יתרה כספית  סניף בנק מס' חשבון מהות החשבון #

 16.11.18לתאריך 

 ₪ 985,475 648 לאומי 138900 89פרויקט תב"ע   .1

 648 לאומי 138800 105פרויקט תב"ע   .2
 ₪ 306,931עו"ש: 

 ₪ 17,802,916פקדון: 

 19,095,322 בחשבונות בנק במועצה 105ו  89בגין פרויקט  סה"כ כספים

 

 :ממצאים

המועצה מהווה צינור להעברת תקבולים בגין פרויקטים של החברה הכלכלית מרשות מסקירת הביקורת עולה, כי  .22.9

 .מקרקעי ישראל ויזמים לחברה הכלכלית

 

בגין פעולה זו, המועצה מחייבת באופן תקופתי את החברה הכלכלית בגין עמלות ניהול חשבונות בנק של הפרויקטים  .22.10

 השונים ובגין עמלות הגביה של מלג"ם.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 120 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 חברת מלג"ם. לאמור: המועצה מעביר את הכספים לחברה הכלכלית בניכוי עמלות ניהול החשבון ועמלת הגביה של

 ₪ עמלות, כדלקמן: 20,000 -ואילך חייבה המועצה את החברה הכלכלית בסך של כ 1.1.16מתאריך 

 והחברה חויבה סך עמלה שנגבה על ידי המועצה שנה

₪ 

 105פרויקט  89פרויקט 

2016 7,794 32,556 

2017 9,659 2,384 

 10,182 2,786 (4.12.18)עד לתאריך  2018

 45,122 20,239 סה"כ

 

הביקורת נוכחה, כי בעוד המועצה מחייבת את החברה הכלכלית בגין עמלות ניהול חשבונות בנק ועמלות גביה מחד,  .22.11

הכוללים יתרות אלה בנק בגין ניהול חשבונות לא זוקפת לזכות החברה הכלכלית את הריביות שנצברות המועצה 

 .מנגדשקעת כספים אלה בניירות ערך והתשואות בגין ה למועד הביקורת(₪  ןמיליו 20 -)כ גבוהות כספיות

 

לאמור: המועצה מחייבת את החברה הכלכלית בגין כספים השייכים לחברה הכלכלית בעמלות בנק הקשורים 

לפרויקטים של החברה הכלכלית, אך מנגד, לא מזכה ריביות ותשואות הנצברים בחשבונות הבנק, בגין אותם 

 כספים בדיוק ובאותם חשבונות בנק.

 

 :ולא נזקפו לזכות החברה הכלכלית ריביות שהתקבלו בגין השקעת הכספיםלהלן ה

 הריביות שנצברו ולא נזקפו לזכות החברה הכלכליתסך  שנה

₪ 

 105פרויקט  89פרויקט 

2016 19,527 - 

2017 9 538 

 1,809 3,480 (4.12.18)עד לתאריך  2018

 2,347 23,016 סה"כ

 

נציין, כי התנהלות בפועל זו של המועצה לא תואמת למידע שנמסר על ידי גזברית המועצה למבקר המועצה בתאריך  .22.12

, שכל כספי הריבית והתשואה בחשבונות הבנק הקשורים לכספי פרויקטים של החברה הכלכלית, נזקפים 5/12/18

 לזכות החברה הכלכלית.

 

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

יש להיות אחידים בהתנהלות המועצה למול החברה הכלכלית הן בעמלות והן בתשואות הנובעים מאותם  ▪

 חשבונות בנק בהם מוחזקים כספים המיועדים לחברה הכלכלית.

במידה ומחייבים את החברה הכלכלית בגין עמלות ניהול חשבונות בנק בהם נשמרים הכספים המיועדים  ▪

 יש גם לזכות את החברה הכלכלית בתשואות. –לחברה הכלכלית 

יש להימנע מחיוב החכ"ל בגין עמלות ניהול   –במידה והמועצה לא מעבירה לחברה הכלכלית את כספי התשואות   ▪

 אותו חשבון.

 התחשבנות בגין העבר. יש לבצע ▪



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 121 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 89מאסיבית של מפקחי פרויקט  החלפה  .23

 
 :כללי

 מפקח פרויקט הינו דמות שתפקידה לנהל ולתכלל את כל היבטי עבודות השטח בפרויקט. .23.1

 

מפקח הפרויקט תפקידו לפקח אחר פעולות הקבלנים בשטח לוודא התאמה של הביצוע בפועל ביחס לתוכניות  .23.2

המרכז את מכלול המידע, הנתונים והידע )מתועד ובעל המאושרות ולמעשה מהווה דמות מרכזית בניהול הפרויקט 

 פה( אודות ביצוע הפרויקט.

 
 

 :ממצאים

 חברות ניהול פרויקט שונות. 2 -מפקחי פרויקט מ 4הוחלפו  89מסקירת הביקורת עולה, כי במהלך ביצוע פרויקט  .23.3

 

מר ג'ון )יעל מהנדסים(, משה פרמר פטריק אלקיים )יעל מהנדסים(, להלן מפקחי הפרויקט במרוצת השנים: מר  .23.4

 )א.ס.ת(. נור גברהמר בילאל יחיה )א.ס.ת( ו

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

יהיו בתפקידם לאורך זמן ארוך ככל האפשר, על מנת, לאפשר המשכיות   יש להקפיד שמפקחי ומנהלי ההפרויקטים

 וזיכרון ארגוני תקין של מהלך הפרויקט.



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 122 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 גידור מתחמי בניה  .24

 
 :כללי

 במהלך ביצוע עבודות בניה היזם נדרש לעמוד בכל הוראות חוק התכנון והבניה תנאי היתר הבניה. .24.1

 

 מתחם העבודות באופן תקין, ולהשליך פסולת בניין לאתר מורשה.בכלל זה, נדרשים היזמים לגדר את  .24.2

 
 

 :ממצאים

לא על   -  אין כלל פיקוח בנושא חריגות בתחום דיני תכנון הבניה והשלכת פסולת ברשות הרביםלמועד הביקורת, כי   .24.3

 ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה ולא על ידי מערך הפיקוח של המועצה.

 

שהישוב בנושא מערך הפיקוח, נטען על ידי הפקחיות במועצה    2018יצוין, כי בדוח אחר שנערך על ידי הביקורת בשנת   .24.4

 מסודר ועל כן אין עבודה וללא דוחות פיקוח.

 .89ט הנ"ל לא תואם למידע שעלה בסיור בפרויק

 

בשיתוף סגן מהנדס המועצה ומהנדס מלווה מטעם החברה הכלכלית,  31.10.18בסיור שהביקורת ערכה בתאריך  .24.5

 .תקיןלא באופן כלל ובחלקן גודרו לא גודרו נמצאו מקרים רבים בהם מתחמי עבודות 

 המתחם ברובו מאוכלס על ידי משפחות וילדים. יודגש, כי במועד הסיור על ידי הביקורת,

 לן תמונות להמחשה:לה

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 123 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 הביקורת הפנתה את תשומת הלב של סגן מהנדס המועצה לנושא זה. .24.6

שלח סגן מהנדס המועצה מייל למנהל הפיקוח בוועדה  8.11.18מספר ימים לאחר מכן בתאריך לאור האמור 

 , כדלקמן:ומפגעי הבטיחות 89התריע על עבירות הבניה הרבות במתחם המרחבית שרונים בו 

 

 

שלח נציג החברה הכלכלית מייל למנהל הפרויקט בו התריע שנדרש לשלוח מכתב לקבלן בנושא  18.10.18בתאריך  .24.7

 , כדלקמן:הפרה יסודית..." –"מיידי דחוף מבחינתנו בטיחות. עוד נקבע במייל: 

 

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

 הוראות הרגולציה.יש להפעיל פיקוח קבוע ותכוף בכל אתרי הבניה ברחבי המועצה ולוודא יישום 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 124 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 השלכת פסולת ברשות הרבים  .25

 
 :כללי

 במהלך ביצוע עבודות בניה היזם נדרש לעמוד בכל הוראות חוק התכנון והבניה תנאי היתר הבניה. .25.1

 

 בכלל זה, נדרשים היזמים לפנות עפר ולהשליך פסולת בניין לאתר מורשה. .25.2

 
 

 :ממצאים

 . ללא מפריע 89פסולת בניין פזורה בשטח פרויקט נמצאו מקרים רבים בהם  .25.3

 

זורקים פסולת ועודפי עפר ועל כן  –פועלים ללא חשש ומזהים את חוסר הפיקוח הביקורת התרשמה, כי היזמים  .25.4

 במתחמים רבים בפרויקט.

 להלן תמונות להמחשה:

 

 

 .89ערימות פסולת ועפר משמעותיות ברחבי פרויקט נמצאו  3.12.18בסיור של הביקורת בתאריך  .25.5

נדרשת לנקות את הכלכלית והחברה  –הוצג לביקורת, כי כיום לא ידוע מי השליך את הפסולת בניין וערמות העפר 

 השטח על חשבונה.

 

 240,000 -החברה הכלכלית שילמה סך של למעלה מ 29.4.19דווח על ידי מזכירת החברה הכלכלית, כי נכון לתאריך 

 בגין פינוי ערימות עפר. –₪ )לא כולל מע"מ( 

 להלן תיעוד הדיווח מהחברה הכלכלית, כדלקמן:



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 125 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

להלן תמונות להמחשה של ערימות עפר שיזמים העבירו לשטחים ציבורים והחברה הכלכלית נדרשת לפנות על  .25.6

 חשבונה:

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 126 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 
  

 :ותהמלצ

 ברחבי המועצה ולוודא יישום הוראות הרגולציה.יש להפעיל פיקוח קבוע ותכוף בכל אתרי הבניה 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 127 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 א'נספח 

 עובדה להתקנת עמודי תאורה בחורשהאומדן ותאור תכולת ה

 למרות שלא קשור לפרויקט 89ששולמה מחשבון הבנק של פרויקט 

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 128 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 129 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 130 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 131 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 132 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 133 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ב'נספח 

 24.2.14שימוע שנערך לקבלן המבצע יחזקאל מורד בתאריך 

 לאור הצעת מחיר הכוללת תמחור נמוך במיוחד במספר סעיפים

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 134 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 135 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'

קבלן וה משק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )משכ"ל(מונד, החברה ל-הכלכלית תלמסמך חוזה התקשרות בין החברה 

 ₪ 47,763,405בהיקף  מ"בע 1991עפר המרכז שלג 

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 136 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 137 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 138 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 139 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 140 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 141 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 142 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 143 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 144 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ד'

 מונד והמועצה-מכתב החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לחברה הכלכלית תל

 בדבר דרישה לפיצוי של הקבלן המבצע בגין התייקרויות 4.6.18מתאריך 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 145 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 146 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ה'

 ת המחיר לקבלן המבצעבמסגרת אישור תוספ 7.18-6השתלשלות מיילים מחודשים 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 147 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 148 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 149 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ה'

 מכתב מנהל הפרויקט מטעם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 28.10.18מתאריך מונד -למ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית תל

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 150 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 151 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ו'

 15.11.16סלע הנדסה אזרחית בע"מ" מתאריך -דוח פיקוח עליון של חברת "פרץ

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 152 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 153 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 154 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 155 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 156 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 157 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ז'

 עזיבת קבלן הביצוע באמצע העבודות עקב מחיר הפסדימכתב מנהל הפרויקט מחברת "מרס הנדסה בע"מ" אודות 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 158 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 159 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ח' 

 190קט בפרוי  190הצעה לכתב כמויות לשצ"פ 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 160 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 161 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 162 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 163 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 164 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 165 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 166 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 167 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 168 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 169 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 170 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 171 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 172 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ט'

 ב' -ההתייקרויות בגין שלבים א' ואישור הקבלן המבצע לסכומי 

 31.7.18ו  8.10.17והמדדים לחישוב ההתייקרויות במסמכים מתאריכים 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 173 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 174 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 175 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 נספח י'

 לדיווח מידי אודות ליקוי בטיחות של בורות פתוחים 3.12.18תכתובת מייל של הח"מ מתאריך 

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 176 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 'אנספח י

 .3.12.18מתאריך  89בפרויקט אדריכלות גנים ונוף"  –דוח פיקוח עליון של חברת "אילן 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 177 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 נספח יב'

  105עם קבלן הביצוע בפרויקט  5.11.18הסכם התקשרות חדש מתאריך 

 ה את שיטת ההתקשרות להסכם "פאושלי"נהמש

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 178 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 179 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 180 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 181 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח יג'

 105עם קבלן הביצוע "דוד זכריה ובניו בע"מ" בפרויקט  17.6.15הסכם ההתקשרות הקודם מתאריך 

 בהתאם למפרט, כתב כמויות ומסמכי המכרזבו ההתקשרות לפי ביצוע בפועל 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 182 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 183 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 184 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 185 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 186 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 187 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 188 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 יד'נספח 

 89צווי עבודה בפרויקט 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 189 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 190 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 191 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 192 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 193 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 194 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 195 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 196 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 197 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח טו'

 89בעלי תפקידים בפגישות סטאטוס שבועיות לניהול פרויקט נוכחות 

מנהלי פרויקט   תאריך
משכ"ל  

 )ליאור/רפי( 

מתאמי 
פרויקט 
 )לב/ערן(

מנהל 
עבודה 

 )נור(

נציג חכ"ל 
 )וולטר/יבגני( 

קבלן 
 מבצע

מהנדס 
המועצה 

 )יגאל( 
 כן כן כן כן לא  כן 02/01/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  09/01/2018

 לא  כן כן כן כן כן 16/01/2018

 לא  כן כן כן כן כן 24/01/2018

 לא  כן כן כן כן כן 30/01/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  06/02/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  13/02/2018

 לא  כן כן כן לא  כן 21/02/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  27/02/2018

 לא  כן כן כן כן לא  06/03/2018

 לא  כן כן כן כן כן 13/03/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  20/03/2018

 לא  כן כן כן כן כן 27/03/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  03/04/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  10/04/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  17/04/2018

 כן כן כן כן כן כן 24/04/2018

 לא  כן כן כן כן כן 01/05/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  08/05/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  15/05/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  22/05/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  29/05/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  05/06/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  12/06/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  19/06/2018

 לא  כן כן כן לא  כן 24/06/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  03/07/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  10/07/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  17/07/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  24/07/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  31/07/2018

 לא  כן כן כן כן כן 07/08/2018

 לא  כן כן כן כן כן 14/08/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  21/08/2018

 לא  כן כן כן לא  כן 28/08/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  04/09/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  11/09/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  18/09/2018



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 198 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מנהלי פרויקט   תאריך
משכ"ל  

 )ליאור/רפי( 

מתאמי 
פרויקט 
 )לב/ערן(

מנהל 
עבודה 

 )נור(

נציג חכ"ל 
 )וולטר/יבגני( 

קבלן 
 מבצע

מהנדס 
המועצה 

 )יגאל( 
 לא  לא  לא  לא  לא  לא  25/09/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  02/10/2018

 לא  כן כן כן כן לא  09/10/2018

 לא  כן כן כן כן כן 16/10/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  23/10/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  30/10/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  06/11/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  13/11/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  20/11/2018

 לא  כן כן כן כן כן 27/11/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  04/12/2018

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  11/12/2018

 לא  כן כן כן כן כן 18/12/2018

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 199 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח טז'

 10.12.18דוח פיקוח עליון של חברת "א.ס.ת תכנון והקמת פרויקט בע"מ" מתאריך 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 200 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 201 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 יח'נספח 

 

 12.3.19מתאריך  89כתב כמויות ל"תעלת ניקוז בני דרור" בפרויקט  -ראה נספח יח' 

 

 

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 202 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 203 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 204 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 205 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 206 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 207 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח יט'

 ₪ 29,055,988מ בהיקף "מונד והקבלן דוד זכריה ובניה בע-מסמך חוזה התקשרות בין החברה הכלכלית תל

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 208 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 209 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 210 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 211 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 212 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 נספח כ'

 89ושולמו מחשבון הבנק של  89ירות לקבלנים בגין פרויקטים שכלל לא קשורים ל לתשלומים שבוצעו ישדוגמאות 

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 213 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

= 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 214 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 215 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 216 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 217 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 218 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 219 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 220 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 221 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 222 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח כא'
 

 21.10.18ברה למשק וכלכלה מתאריך מכתב ראש המועצה למנכ"ל הח
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 223 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 224 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 225 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 נספח כב'

 
 4.9.18הכלכלית מתאריך פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה 

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 226 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 227 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 228 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 229 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 230 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 231 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח כג'
 

 22.10.18פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך 
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 232 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 233 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 234 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 235 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 236 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 237 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 238 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח כד'
 

 22.8.18ל מתאריך סיכום פגישה בין  נציגי החברה הכלכלית למשכ"
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 239 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 240 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
 
 
 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 241 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 נספח כה'

 
 28.10.18לכלית והמועצה מתאריך פרוטוקול פגישת התקדמות הפרויקטים בהשתתפות נציגי משכ"ל, החברה הכ

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 242 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 243 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ונספח כ
 

 17.9.19תגובתו הכתובה הסופית של מזכיר המועצה מתאריך 
 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 244 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 245 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח כז'

 22.9.19תגובת היועץ המשפטי של החברה הכלכלית מתאריך 

 

 

 



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 246 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 247 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 כח'נספח 

 11.6.19משפטית של המועצה מתאריך תגובת היועצת ה

 

 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ניהול פרויקטים בחברה הכלכלית  
 

 

 
 368  מתוך 248 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח כז'

 11.6.19של המועצה מתאריך  תגובת מנהלת מחלקת פיקוח
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 מונד-מועצה מקומית תל
 

 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 ניהול מערך המחסנים והמלאי

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 
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 הערות ראש המועצה 

 טות לביצוע שהתקבלו ופרוטוקול סיכום הדיון:ההחלבדוח הביקורת ולהלן מעמיק ראש המועצה ערך דיון 
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 תוכן עניינים 

 254 ..................................................................................................................................... כללי .1

 256 ....................................................................................................................... מטרת הביקורת .2

 256 ............................................................................................................................. מתודולוגיה .3

 256 .................................................................................................................................. תגובות .4

 258 ...................................................................................................................... עיקרי הממצאים .5

 275 ...................................................................................................... נהלים לניהול מחסנים ומלאי .6

 276 .................................................................................................................. מינוי מנהל מחסנים .7

 277 ............................................................................................................... ניהול מצאי המחסנים .8

 279 .............................................................................................................................. סימון ציוד .9

 280 ....................................................................................... שמירה על הציוד ומלאי במחסני המועצה .10

 282 .................................................................................... ציוד ומלאי המוחזק מחוץ למחסני המועצה .11

 284 ...................................................................................................................... מצלמות אבטחה .12

 286 .............................................................................................. ציוד פרטי השמור במחסני המועצה .13

 287 .............................................................................................................................. ציוד חרום .14
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 292 ..................................................................................... רכש ציוד שלא ידוע שכבר קיים במחסנים .16
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 305 ....................................................................................................... הכשרה של מנהל המחסנים .22
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 כללי  .1

 

 נרכש מכספי המקומיות, "( כמו יתר הרשויותהמועצההמועצה המקומית תל מונד )להלן: " שלהמלאי והמצאי  .25.7

 . ולביצוע משימות הרשות לתפקודן השוטף שיםשממו הרשות

 
נקבע, בין "( המועצות המקומיותצו )להלן: " 1950-תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות, תשי"אל 2בסעיף  .25.8

 היתר, כדלקמן:

 "המועצה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם להוראות אלה".

 
בעניינו על בסיס מידע  קבלת החלטותלולשמירה ולבקרה על הרכוש הציבורי  המלאי והמצאי נחוציםניהול ורישום  .25.9

 .מלא ועדכני

 
טי המלאי והמצאי הוא מרכיב חשוב בניהול המקורות הכספיים של הרשות המקומית. ניהול יעיל ותקין של פרי .25.10

רכישת טובין צריכה להיבחן לא רק בהתאם לתקציב פנוי לרכש, אלא גם בהתאם לכמות המלאי במחסנים ולערכו, 

ר בין למצאי העומד לרשותן של יחידות הרשות המקומית, ולאפשרות להעברת פריטים במסגרת הליך העברה סדו

 היחידות השונות.

 

 , בין היתר:מגדירה התוספת החמישית לצו המועצות המקומיות .25.11

 טובין המצויים במחסן של המועצה". -"מלאי 

 מקום ריכוז, רישום, אחסון וניפוק מלאי של המועצה". -"מחסן 

 
במועצה )מנהל תשתיות( לבעל ניהול המחסנים עבר מאחריות של בעל תפקיד אחד  - 9/18במהלך הביקורת בחודש  .25.12

 תפקיד אחר במועצה. כפיפות בעל התפקיד החדש עברה ממזכיר המועצה לכפיפות ישירה של ראש המועצה.

 )לאור הערת הביקורת שאין מינוי רשמי(. 25.2.19מינוי רשמי למנהל המחסנים החדש הופק בתאריך 

 
 ועצה.במועצה ממונה מנהלת רכש שתפקידה כולל ניהול אינוונטר המ .25.13

 
אשר בבעלות המועצה  7800בגוש  215מחסני המועצה ממוקמים בקצה הצפוני מערבי של המועצה כחלק מחלקה  .25.14

 ברחוב ההדרים, כדלקמן:
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 להלן תמונה כללית של מתחם מחסני המועצה: .25.15

 
  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 ביקורת בנושא ניהול מחסנים דוח  
 

 

 
 368  מתוך 256 עמוד

 ___________________________________________________________________________ 
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 מטרת הביקורת  .26

 
מונד, התאמתם להוראות הרגולציה, קיומם של תהליכי -תלבחינת אופן ניהול מערך המלאי והמחסנים במועצה המקומית 

 פיקוח ובקרה ומנהל תקין.

 מתודולוגיה .27

 .2018שנת איסוף הממצאים בוצע במהלך  .27.1

 

  הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן: .27.2

 בפתע במחסני המועצה.בדיקות  .27.2.1

 .סיורים במחסני המועצה .27.2.2

 ספירות של מדגם פריטים. .27.2.3

 האינוונטר.בחינת רישום  .27.2.4

 בדיקת קיום מלאי לפני ביצוע רכש. .27.2.5

 בחינת נאותות שמירת המלאי. .27.2.6

 בטיחות המחסנים .27.2.7

 שיחות עם בעלי תפקידים. .27.2.8

 

 תגובות .28

 

 .21.2.19 בתאריךמנהל המחסנים ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .28.1

 התייחסותו ותגובתו שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

 .27.2.19 בתאריךמנהלת הרכש ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .28.2

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. הותגובת ההתייחסות

 

 .19.3.19 בתאריךמזכיר המועצה ישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .28.3

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. וותגובת והתייחסות

 

נשלחה טיוטת דוח הביקורת הכוללת את תגובות מזכיר המועצה, מנהל המחסנים ומנהלת הרכש  25.3.19בתאריך  .28.4

כמצוין לעיל, לבעלי התפקידים כדלקמן: מזכיר המועצה, מנהל מחסנים, מנהלת הרכש, מהנדס המועצה, היועצת 

 הציבור במועצה.המשפטית, גזברית המועצה, עוזר ראש המועצה, קב"ט המועצה, מנהל תשתיות ומנהלת פניות 

 

 ."עברתי ואין לי הערות ובה נקבע: " 25.3.19תגובת היועצת המשפטית התקבלה בתאריך  .28.5

 ובה נקבע: "קראתי ואין לי מה להוסיף". 27.3.19תגובת מנהלת הרכש התקבלה בתאריך  .28.6

 

 ושולבה בדוח הביקורת כלשונה. 27.3.19תגובת מהנדס המועצה התקבלה בתאריך  .28.7
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 ושולבה בדוח הביקורת כלשונה. 27.3.19ה התקבלה בתאריך תגובת קב"ט המועצ .28.8

 
נשלחה תזכורת לבעלי התפקידים מזכיר המועצה, מנהל המחסנים, מנהל תשתיות ומנהלת פניות  31.3.19בתאריך  .28.9

 הדוח יהפוך לסופי ויופץ. -לא ישלחו תגובה  3.4.19הציבור במועצה שטרם התקבלו תגובות ואם עד לתאריך 

 
 ".ליקויים יתוקנו ומתוקנים כעת .מקבל הערות"ובה נקבע:  3.4.19המחסנים התקבלה בתאריך תגובת מנהל  .28.10

 
בפגישה שהתקיימה במשרד מבקר המועצה, לאחר הפצת טיוטת דוח   4.4.19תגובת מנהל תשתיות התקבלה בתאריך   .28.11

 בפגישה הוקלדו ונרשמו בגוף דוח הביקורת כלשונן.על ידי מנהל תשתיות הביקורת. התגובות שנמסרו 

 
 .28.4.19הדוח הופץ כסופי בתאריך  .28.12
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 עיקרי הממצאים  .29
 

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

 :19.3.19התייחסות כללית של מזכיר המועצה מתאריך 

 "דוח הביקורת חמור מאוד ומצריך ריענון יסודי בכל תחום ניהול המחסנים במועצה. ▪

 במקביל לבניית מחסנים חדשים.המחסנים, ניהול בתהליך של הסדרת התחלנו  ▪

 . 2/19מונה אחראי מחסנים החל מחודש  ▪

 שאמורה להסדיר את כל נושא האינוונטר לרבות במחסני המועצה. ,מונתה קניינית נוספת למחלקת הרכש ▪

 ביקורת. דוח הוצגו בשהלאור הליקויים אשלח באופן מיידי את מהנדס המועצה לבדוק את בטיחות המחסנים  ▪

 .בתחום הכשרות מקצועיותביצוע לחו לשבעלי התפקידים הרלוונטיים י ▪

 אופן משמעותי."אבקש ממבקר המועצה, להכניס לתוכנית עבודתו בשנה הבאה דוח מעקב אחר תיקון ליקויים במחסני המועצה, מתוך תקווה ואמונה שהנושא ישתפר ב ▪

 

 :4.4.19תשתיות )שהיה עד לאחרונה אחראי על המחסנים( מתאריך התייחסות כללית של מנהל 

 אנשים בלבד. 2"במהלך שנים רבות הייתי המנהל היחידי שניהל את מרבית מחלקות המועצה, עם כח אדם דל של  ▪

 "המחסנים.כלל הפעילויות שלי ומצב זה לא אפשר לי לנהל בצורה סדורה את  ▪
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

1.  

 בתחום המלאי וניהול מחסנים. לא עוגנו נהלי עבודהבמועצה 

 

נהלים כאמור ראוי שיכללו: אופן קבלת מלאי למחסנים, רישום מלאי, 

מערכת ניהול מלאי, גורם מורשה לנפק מלאי, ספירות מלאי, מנגנוני 

פיקוח ובקרה, הפרדת תפקידים, טיפול בחוסרי מלאי, נעילת מחסנים, 

מלאי, אופן , השמדת למחסניםפיקוח ובקרה אחר כניסות אנשים 

שמירה על מלאי, התקנת מערכת מצלמות, קטלוג מלאי, הגדרת 

 מחסנים ויעוד כל מחסן וכד'.

6 

יש לעגן נהלי עבודה בתחום ניהול 

המחסנים ומלאי ומתן התייחסות, בין 

היתר, לסוגיות, כדלקמן: אופן קבלת 

מלאי למחסנים, רישום מלאי, מערכת 

מלאי, ניהול מלאי, גורם מורשה לנפק 

ספירות מלאי, מנגנוני פיקוח ובקרה, 

הפרדת תפקידים, טיפול בחוסרי מלאי, 

נעילת מחסנים, פיקוח ובקרה אחר 

כניסות אנשים למלאי, השמדת מלאי, 

אופן שמירה על מלאי, התקנת מערכת 

מצלמות, קטלוג מלאי, הגדרת מחסנים 

 ויעוד כל מחסן וכד'.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

בה והכרח להכין ולכתוב נהלים "יש חו

 לתחום ניהול מחסנים".
 

2.  

לא מצאה כתב מינוי רשמי למינוי מנהל מחסני המועצה הביקורת 

 במקום מנהל התשתיות במועצה. 9/18בחודש 

 

 .25.2.19לאור הערת הביקורת נופק לבעל התפקיד מינוי בתאריך 

7 

יש לנפק כתב מינוי רשמי למנהל  ▪

, ותיוק כתבי המחסנים במועצה

המנוי בתיקים האישיים של 

 העובדים.

ראוי כי המינוי יכלול ציון  ▪

כפיפות/היררכיה ורשימת הסמכויות 

והאחריות הנדרשים מבעלי 

 התפקידים.

 :26.2.19אחראית כ"א במועצה מתאריך 

 "לא נמצא כתב מינוי למנהל המחסנים. ▪

הביקורת נופק למנהל  לאור הערת ▪

המחסנים כתב מינוי רשמי וחתום 

 ."25.2.19בתאריך 
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

3.  

רשימת המצאי של המועצה כפי שהוצגה למבקר המועצה בתאריך  ▪

לא כוללת את המלאי והציוד הנמצא במחסני המועצה,  - 29.5.18

בחדר ההפעלה בחרום של המועצה, במחסן למול חדרו של מנהל 

ציוד כיבוי אש ו , מחסן במתחם החברה הכלכליתתשתיות

 .במוסדות חינוך

 

בפועל, אין בעל תפקיד שיודע וברשותו רשימה, למועד הביקורת,  ▪

 מהו המצאי והאינוונטר הקיים במחסני המועצה בשגרה ובחרום.

8 

יש לבצע רישום אינוונטר בכל יחידות 

המועצה ובכלל זה: במחסני המועצה, 

ההפעלה בחרום של המועצה, בחדרי 

במחסן הממוקם למול חדרו של מנהל 

תשתיות ובגין ציוד כיבוי אש של המועצה 

 במוסדות חינוך.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"כיום יש רשימת ציוד ומלאי מסודרת  ▪

שבוצע על ידי הקב"ט ומנהל המחסנים 

 רק למחסן החרום.

ליתר המחסנים לא ידוע לי שיש רשימת  ▪

 מלאי וציוד".

 

4.  

למרות שמצוין באופן מדויק וברור בהזמנת העבודה לחברה  ▪

החיצונית שהתבקשה לבצע רישום מצאי במועצה כי נדרש לבצע 

הנ"ל  –רישום מלאי והכנת אינוונטר גם ב"מחסני המועצה" 

 .בפועל לא בוצע

 

באופן דומה, לא בוצע למועד הביקורת רישום מצאי בחדר  ▪

שום מצאי במחסן ההפעלה בחרום במשרדי המועצה, ללא רי

הממוקם למול חדרו של מנהל תשתיות, וללא רישום ציוד הכיבוי 

 אש במוסדות החינוך.

8 

יש לבצע רישום אינוונטר בכל יחידות 

המועצה ובכלל זה: במחסני המועצה, 

בחדרי ההפעלה בחרום של המועצה, 

במחסן הממוקם למול חדרו של מנהל 

המועצה תשתיות ובגין ציוד כיבוי אש של  

 במוסדות חינוך.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"לא מוכר לי הנושא שחברה חיצונית ביצעה 

רשימת ציוד ואינוונטר במחסנים 

 שבאחריותי".

 :24.2.19מנהלת הרכש מתאריך 

ת ספירת המצאי אמן ביצעה את השלמ" ▪

ולא העבירה אלינו את הנתונים  במחסן

 למרות פנייתי ופניית גלי הקב"ט.

ת הולכ מחלקת הרכשמרץ בחודש  ▪

להדרכה מסודרת בנושא אינוונטר ואז 

 "נדאג להשלמת הספירה באופן מקצועי.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

5.  

 בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, כדלקמן:

המועצה, בסימון שככל האפשר אינו )ב(. המצאי יסומן בסמל 30"

 "ניתן למחיקה.

 

, בניגוד כלל לא מסומן  בפועל, כלל הציוד והאינוונטר במחסני המועצה

 .לנדרש בהוראות הרגולציה

9 

יש לסמן את כלל הציוד, מלאי  ▪

ואינוונטר המועצה בסימון שאינו 

 ניתן למחיקה.

יש לרכוש למנהל המחסנים ציוד  ▪

האינוונטר של המאפשר סימון 

המועצה ככל הניתן שלא אפשר 

 למחוק אותו.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"אכן כלל הציוד והמלאי המצוי במחסני  ▪

 המועצה לא מסומן.

כך  –יש חובה והכרח לסמן את הציוד  ▪

שיהיה ניתן לשלוט ולפקח אחד ציוד 

 המועצה".

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

 "אכן נדרש לסמן את הציוד ככל הניתן.  ▪

כיום המחסנים מאוד לא מסודרים ויש  ▪

 קושי אמיתי לבצע סימון וספירה.

אני סבורה שיש מספר שלבים שצריך  ▪

לבצע עד שניתן לסמן ולספור קרי: ניהול 

המחסנים בידי גורם אחד, ביצוע סדר 

וארגון פיזי של המחסנים ורק אז ניתן 

 לספור."

 :4.4.19תאריך מנהל תשתיות מ

 מהציוד הוא ציוד מתכלה. 90%" ▪

כל הציוד ה"לא המתכלה" קיים  ▪

במחסנים. מבקר המועצה אף ביצע 

 –בדיקה מדגמית של מספר ציודים 

 ומצא את כולם".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

6.  

 בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, כדלקמן:

המאפשרת את שמירתם ואת א( טובין יאוחסנו במחסן בצורה .)22"

 החזקתם המתאימה, היעילה, החסכונית והבטיחותית." 

 

מוחזק ונשמר באופן לא נאות, בחלקו זרוק  מלאי וציוד המועצה ▪

, בניגוד לנדרש בהוראות על הרצפה ומאוחסן בחוסר סדר מהותי

 .הרגולציה

 

נראים ומנוהלים כמגרש גרוטאות ולא בפועל, מחסני המועצה  ▪

 מחסן של רשות מקומית.כ

 
 ראה תמונות בגוף דוח הביקורת.

10 

יש לנהל את מחסני המועצה, האינוונטר 

והמלאי באופן ראוי, תקין, מסודר ונאות 

לצורך שמירה נאותה על שמישות  –

 הציוד, מיקומו וזמינותו.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

תי את תשומת לב י"אכן הערתי והפנ ▪

הנהלת המועצה שבמחסני המועצה יש 

שאריות ברזל רבות, גרט, פסולת וגם 

ציוד הכרחי ושמיש מוחזק ומאופסן 

 באופן לא נאות.

מקבל את המלצת הביקורת שיש לפנות  ▪

את כל הפסולת, לסדר את המחסנים, 

ולנהל  –לבצע מידוף של כל המתחמים 

 את הציוד המלאי באופן ראוי ומסודר".

 

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

"כיום המחסנים נמצאים בחוסר סדר 

מהותי. יש חשיבות עליונה לבצע סדר וארגון 

לבצע של המחסנים כדי שיהיה אפשר 

 "ספירות וניהול מצאי.

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

במבנה קטן מאוד ולכן  –"המחסן כיום  ▪

 הציוד מונח גם בחוץ. 

נבנה בימים אלה מחסן חדש שיתן מענה  ▪

 לבעיה".
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

7.  

ציוד ומלאי של בסיור של הביקורת במחסני המועצה נמצא, כי  ▪

 ,למחסני המועצה ללא שמירההמועצה מוחזק ומנוהל מחוץ 

 .בדרך ושטח ציבורי הפתוח לכל אדם

 

מאפשר לכל אדם לגשת ולקחת ציוד של המועצה שנרכש הנ"ל  ▪

 .בכסף ציבורי רב

 
ציוד במחסנים נגנב דיווח מנהל המחסנים, כי  18.2.19בתאריך  ▪

 .ונעלם

 
 הנ"ל מהווה התנהלות בניגוד להוראות הרגולציה. ▪

 
 דוח הביקורת.ראה תמונות בגוף 

11 

יש לשמור את כל ציוד ומלאי המועצה 

במחסנים נעולים ומאובטחים ולבצע את 

כל הנדרש למנוע "העלמות" וגניבת ציוד 

 ומלאי של המועצה.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"אכן ציוד של המועצה נמצא מחוץ  ▪

למחסני המועצה ללא גידור, ללא שמירה 

 ובשטח ציבורי.

הכרח לגדר את האזור ולמנוע אכן יש  ▪

 .גניבת ציוד ומלאי של המועצה

אני אכן נוכח כי ציוד של המחסנים נעלם  ▪

 ".ללא ידיעתי וללא רשותי
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

8.  

  בצו המועצות המקומיות נקבע:

ג( מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים  ). 22"

 מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים." וחדירת עופות, 

 

 במחסני המועצה מותקנת מערכת מצלמות. ▪

 

מערכת מצלמות עולה, כי  5/18מסקירת הביקורת בחודש  ▪

 .תלא שמישה ולא עובד -האבטחה במחסני המועצה 

 
בחודש  , בבדיקה נוספת מספר חודשים לאחר מכןבאופן דומה ▪

 עובדת.עדין לא שמישה ולא  מערכת המצלמות – 2/19

 
 . נשברה בכוונת מכוון -יתרה מכך, המצלמה במחסן המועצה  ▪

 

 ראה תמונות בגוף דוח הביקורת.

12 

יש להתקין ולוודא שמישות של מערך 

המצלמות במחסני המועצה באופן מלא 

ותמידי כולל הקלטה ויכולת תחקור בעת 

 אירוע חריג.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

להתקנת מערכת מצלמות "הנושא בטיפול 

הצעות מחיר  3חדשה. התקבלו נכון להיום 

 חדשות".

 

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

"אכן קיבלתי דרישה להזמין מערכת 

 מצלמות חדשה. הנ"ל נמצא בתהליך".

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

 –"בתקופה שאני הייתי אחראי מחסנים 

. מערכת המצלמות עבדה במרבית הימים

לי שליטה מתוך המחשב במשרד שלי  והיתה

 "במועצה.

 

9.  

במהלך סיור שהביקורת ביצעה במחסני המועצה הוצגה טענה על  ▪

ציוד פרטי במחסנים שאינו שייך ידי מנהל תשתיות, כי ישנו 

אופניים, רתכת, מיקרוגל, ובכלל זה: טלוויזיות, מפוח,  למועצה

 מאוורר גדול.

 
 תמונות בגוף דוח הביקורת.ראה  ▪

13 
חל איסור מוחלט לשמור ולאחסן ציוד 

 פרטי במחסני המועצה.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

ות, "אכן יש במחסני המועצה טלוויזי ▪

 , אופנייםרוגל, בריכה ביתית, רתכתמיק

 וכד'.

לא ידוע לי באם הציוד שייך למועצה או  ▪

 של גורם פרטי".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

10.  

 יעודי לתחום הערכות לחרום.י מתחםבמחסני המועצה  ▪

 

האינוונטר כלל לא יודע מה  קב"ט המועצה, למועד הביקורת, ▪

טר של ציוד נמחסן החרום במועצה וללא רשימת אינווהמצוי ב

 .החרום

 

 ציוד החרום לא מתוחזק ולא נשמר כראוי. ▪

 
)כגון: פחים ביתיים מאוחסן ונשמר ציוד רב במחסן החרום,  ▪

 ירוקים( שכלל לא שייכים לתחום החרום.

 
 ראה תמונות בגוף דוח הביקורת. ▪

14 

יש לנהל את ציוד החרום באופן נאות  ▪

 וסדור.

יש לוודא שמחסן החרום מיועד  ▪

 ומשמש אך ורק לציוד חרום.

יש לנהל אינוונטר ורשימה מסודרת  ▪

 של כל ציוד ומלאי החרום במועצה.

 :21.2.19מתאריך  המחסניםמנהל 

קיבל שדרוג  –"נושא מחסן החרום  ▪

, בעיקר וטיפול בחודשים האחרונים

לאור הביקורת בתחום החרום שהתבצע 

 .11/18על ידי פיקוד העורף במהלך חודש  

הפחים הביתיים הירוקים הוצאו  ▪

 ממחסן החרום.

ביצעתי יחד עם קב"ט המועצה ספירה  ▪

 ורישום של כל ציוד החרום."

 

 :27.3.19"ט המועצה מתאריך קב

מסכים עם הנאמר, בזכות הביקורת " ▪

בוצע נקיון יסודי במחסן ונזרק זבל רב 

שנאגר שם עם השנים, יש לנו רשימת 

  מצאי של ציוד החירום.

יש לציין לחיוב את מסירותו וחריצותו  ▪

 "של רגב, כיום מחסן החירום מסודר.

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

רכוש ולא היה לי מקום לאחסן "הפחים הם 

 אותם".

 



 דוח ביקורת בנושא ניהול מחסנים   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  266 עמוד
_______________________________________________________________________________________________________ 

  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

11.  

כנית בניין עיר ומחסני המועצה ממוקמים במגרש בו על פי ת ▪

 קף, היעוד הינו לשצ"פ וחלק מכביש.שבתו

 

ללא היתר בניה והוקמו בניגוד לדיני תכנון  מחסני המועצה הינם ▪

 .הבניה

יש כשל משמעותי בו המועצה כרשות שלטונית לדעת הביקורת, 

המופקדת על אכיפת החוק פועלת ומפעילה מבנה ללא היתר 

 ובניגוד ליעוד הקבוע בתב"ע התקפה.

 

 – 29.6.08שנים חלפו מאז ניתן פסק הדין בתאריך  10למעלה מ  ▪

 והמחסנים טרם פונו, בניגוד לפסק הדין של כבוד בית המשפט.

שנים מעלה ספקות באשר  10מעל התארכות פינוי המחסנים 

 לכוונת המועצה לפנות את המחסנים.

 

 -לאור העובדה שהמועצה פועלת בניגוד לפסק הדין ויעוד הקרקע  ▪

נכסים של   3בגין  המועצה לא גובה ארנונה שנתית והיטל שמירה  

 שנה. 18 -למעלה ממזה  - ןמשפחה המתגוררת בסמיכות למחס

שהמועצה לא מחייבת את  היקף ארנונה והיטל שמירה שנתיים

הינם בסך של  -בלבד  2018 בגין שנת המשפחה הסמוכה למחסן 

 .לשנה ₪ 34,000 -כ

 !למועצה , מדי שנה,משמעותי ביותרכספי המדובר בהפסד 

15 

יש לפנות את מחסני המועצה בהקדם  ▪

בהתאם לפסק הדין של כבוד בית 

 המשפט השלום והמחוזי.

שמירה בגין יש לגבות ארנונה והיטל  ▪

כל הנכסים הסמוכים למחסן 

 המועצה.

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

 "הנושא נמצא בתהליך.

 נבחר קבלן לבניית מחסני מועצה חדשים".

 

 :19.3.19מזכיר המועצה מתאריך 

""נבחר קבלן מבצע לבניית מחסני המועצה 

ויצא צו תחילת עבודה. זמן ביצוע מתוכנן 

 כשנה".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

12.  

מנהלת הרכש רכשה תמרורים ועמודי תמרורים בהיקף כספי של  ▪

בעוד שאינה יודעת כלל, שבמחסני המועצה ₪,  30,000 -כ

 בדיוק כמו שהזמינה.  ,נמצאים תמרורים חדשים

 

 המדובר בניהול כספי ציבור באופן לא יעיל. ▪

 
 ראה דוגמאות ותמונות בגוף דוח הביקורת.

16 

יש לקחת בחשבון בעת ביצוע הזמנת רכש  

את המלאי הנמצא במחסני המועצה 

 באותם פריטים שמזמינים.

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

"לא ידעתי שיש תמרורים חדשים  ▪

 במחסנים.

אני סבורה, שאם מנהל מחלקה מזמין  ▪

ציוד, כנראה שיש צורך בשטח ולאחר 

 שבדק שאכן אין המלאי/ציוד במחסנים.

ממנהלי מכאן ואילך אני אבקש  ▪

המחלקות לאשר שאכן אין ציוד מקביל 

 במחסנים".

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

"אני ביצעתי סקר תמרורים חסרים 

ודאויים. חשוב לציין שמדובר במועצה 

בטיחותי ונעשתה אכן הזמנה להחליף את 

 התמרורים בישוב".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

13.  

 בצו המועצות המקומיות נקבע:

לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי )להלן  א( אחת  .)26"

 בכל מחסני המועצה;" ( הספירה  -

 

נדרש בניגוד ל,  במחסני המועצה  ספירת מלאי  ותלא נערכבפועל, כלל 

 רגולציה.הוראות ב

17 
יש לבצע ספירות מלאי לכל ציוד המלאי 

 והאינוונטר של המועצה אחת לשנה.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

במחסני  "אכן לא ביצעתי ספירות מלאי

 המועצה".

 

 :2.1927.מנהלת הרכש מתאריך 

"אכן לא התבצעה ספירה במחסני  ▪

 המועצה.

 -לאחר שמבקר המועצה העיר בנושא  ▪

 .את העבודה הספק להשליםדרשתי מ

הספק אכן ביצע ספירה של המלאי  ▪

אך מסרב לספק את  –במחסנים 

תוספת  עד לקבלת –הנתונים למועצה 

, שכן לא נוספה כספית שלא אושרה

עבודה שלא היתה מתוכננת )הכל מצוין 

 בהזמנה החתומה(".
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14.  

שאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי  ה .31"בצו המועצות נקבע: 

שום אחת ליחידת רישום  יהמועצה לצורך ביצוע תפקידיהם, או מיחידת ר

אחרת, יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו  

 הקטלוגי של הפריט, תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו." 

 
לעובדי  מסירת ציוד מהמחסניםלא מבוצע תיעוד של העברה/ ▪

 -המועצה. כל התנהלות לקיחת והשאלת ציוד ממחסני המועצה 

 ., בניגוד להוראות הרגולציהמבוצעת ללא רישום

 
נכנסים   -יתרה מכך, בעלי תפקידים במועצה וקבלנים חיצוניים  ▪

 מחסנים ללא ידיעת מנהל המחסנים ולוקחים ציוד ללא ידיעתו.ל

 
ת )שהיה בעבר משרד של איש האחזקה הכפוף למנהל תשתיוה ▪

  נמצא במחסני המועצה. –מנהל המחסנים( 

שמנהל  מבליהמחסנים פתוחים רוב שעות היום  :כתוצאה

 נמצא בהם.או גורם האחראי על מלאי ואינוונטר המחסנים 

 
ללא ידיעת העובדה שבעלי תפקידים נכנסים למחסני המועצה  ▪

ללא צורך בקבלת   -ללא צורך בלדווח מה לקחו    -מנהל המחסנים  

מעקר מתוכן את יכולת  - רשות )יש להם מפתחות למחסנים(

 –מנהל המחסנים לנהל את האינוונטר והמלאי של המועצה 

 ומותיר רק "שם" של תפקיד ללא יכולת לבצע אותו באופן נאות.

18 

יש לבצע רישום של כל השאלת ציוד  ▪

 ם.מהמחסנים והחזרתם למחסני

יש לוודא שרק למנהל המחסנים  ▪

ואין  –מפתחות למחסני המועצה 

לאף גורם אישור להיכנס למתחם 

 מחסני המועצה.

יש להשאיר מפתח רזרבה אצל קב"ט  ▪

המועצה ו/או מנהלת מוקד המועצה 

לאפשר מתן מענה שמנהל  –

 המחסנים לא בנמצא.

יש לבחון להעביר את מנהל האחזקה  ▪

לחדר בסמוך לחדרו של וטרינר 

 –המועצה במתחם החברה הכלכלית  

ובכך לגרום שמחסני המועצה יהיו 

סגורים כל שעות היממה ובאחריות 

 ישירה ובלעדית של מנהל המחסנים.

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

 "מקבל את הערת הביקורת. ▪

שלאנשים יש את  אני מוטרד מאוד ▪

המפתחות של המחסנים, שהם נכנסים 

ללא רשותי וללא ידעתי, ללא צורך 

ולוקחים ציוד ללא  –בלדווח מה לקחו 

 רשות.

לא ניתן לנהל ככה מחסנים ולפקח על  ▪

 "ציוד המועצה.

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

מפתח של המחסנים. היה "גם לי לעולם לא 

)קבלנים לצערי גורמים שונים לא בסמכותי 

והיה למחסני המועצה נכנסו של המועצה( 

 "להם מפתח של המחסנים.
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 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

15.  

  לתוספת החמישית לצו המועצות המקומית קובע: 18-20סעיף 

תעודת כניסה תכלול  טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה... "

פרטים בדבר ספק הטובין, מספר ההזמנה, מספר תעודת המשלוח, 

פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה 

 "בפועל.

 

 .במועצה אין כלל מערכת מידע לניהול מלאי ▪

 

למלאי, יציאות מהמלאי, לא מבוצע רישום וניהול של כניסות  ▪

רשימת הפריטים המנוהלים במלאי, קטלוג, ללא ניהול מחסנים 

 ., בניגוד להוראות הרגולציהאין כלל ניהול מלאי -וכד' 

19 
יש לנהל את מערך המלאי באמצעות 

 מערכת לניהול מלאי ומחסנים ייעודית.

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"יש חשיבות עליונה לנהל את מערך  ▪

 המלאי באמצעות מערכת מלאי. 

הנ"ל ישדרג את מערך ניהול הציוד  ▪

 והמלאי במועצה."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

16.  

 לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות קובע: 22סעיף 

ד( תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, בידי מהנדס  ). 22"

 בטיחות." 

 

 -מבניה קלה, מבנים טרומיים וסככות בנויים מבני המחסנים  ▪

 ומסכנים את באי המחסנים. הינם רעועים

 

מבוצעות כלל בדיקות בטיחות במחסני המועצה, בניגוד לא  ▪

 לנדרש בהוראות הרגולציה.

 

 - קונסטרוקציית העמודים המחזיקים את הסככה המרכזית ▪

 רקובים, מחוררים ומטים ליפול. 

 

 - בחלקה אסבסט שבורינה אסבסט. התקרת המחסנים  כמו כן, ▪

 המסכנת את עובדי המחסנים. 

 

 ראה תמונות בגוף דוח הביקורת

20 

יש לפנות את תקרת האסבסט  ▪

במחסני המועצה ולפעול בהתאם 

 להוראות הרגולציה בנושא אסבסט.

, יש לוודא שמבני המחסנים ▪

ותקרות הסככות  קונסטרוקציה

 בטיחותיות.

 :27.3.19מהנדס המועצה מתאריך 

לצערי לא ידעתי על מצבו " ▪

 הקונסטרוקטיבי של העמודים.

היום הקבלן שמטפל בשדרוג ושיקום  ▪

התשתיות עבור המועצה קיבל הנחיה 

בבעיה ולחזק את  מידיתלטפל 

 "העמודים.

 

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

"אכן קיים אסבסט שבור במחסני  ▪

 המועצה המהווה מפגע בטיחותי.

כמו כן, קיים עמוד המחזיק סככה שמט  ▪

ליפול. קיבלנו הערה בנושא גם מביקורת 

 פיקוד העורף."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

17.  

 מועצה.של הכלל המחסנים  בגיןמחסנים הינו המינוי של מנהל  ▪

 

לא נמצא באחריות   -במתחם החברה הכלכלית  מחסן של המועצה   ▪

 מנהל מחסנים ולא בפיקוח של מנהל המחסנים. 

 

ומנוהל באי סדר  –כולל ציוד ומלאי רב של המועצה המחסן  ▪

 משמעותי.

 
)לאור ביקורת קודמת של מבקר המועצה בנושא מערך מהנדס המועצה  ▪

כ"מבנה  המחסןאת  28.11.13בתאריך הגדיר  (2013הניקיון משנת 

 .והריסתו לאלתר מסוכן" ואסר על כניסה למבנה

מחסן המועצה במתחם החברה מהנדס המועצה ש קביעת -ראה נספח א' 

 מבנה מסוכן ואסור בשימוש. הינו -הכלכלית 

 

 ראה תמונות בגוף דוח הביקורת.

21 

יש להבטיח שכל מחסני המועצה מכל מין 

יהיו בניהול ואחריות  –וסוג שהוא 

 בלעדית של מנהל המחסנים במועצה.

 :27.3.19מהנדס המועצה מתאריך 

על איסור  2013-העברתי לך חוות דעתי מ"

 להשתמש במבנה הזה. 

על  מנהל תשתיותבנוסף שלחתי מייל ל

 : איסור מוחלט להשתמש במבנה

מוטי שלום. קיבלתי דו"ח של מבקר "

המועצה ובו צוין כי נעשה שימוש במבנה 

הישן במתחם החברה הכלכלית. הבנתי גם 

דע לך כי המבנה  כי אתה משתמש במבנה.

 מסוכן וחל איסור מוחלט להשתמש בו.

 ."מצ"ב תמונות מהיום

 

 :21.2.19מתאריך  מנהל המחסנים

 ."מסכים עם המלצת הביקורת"

 

 :27.2.19 מנהלת הרכש

 "לא מכירה את המחסן הזה".

 

 :4.4.19מנהל תשתיות מתאריך 

בעיקר לשיפוץ פנסי תאורה. "המקום משמש  

הציוד יעבר  –לאור הנחיית מהנדס המועצה 

 למחסן החדש כשיבנה".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

18.  

 .ניהול המלאי בתחוםמקצועית ניהול מחסנים מחייב הכשרה 

 

 בתחום.מקצועית מנהל המחסנים במועצה כלל לא ביצע הכשרה 
22 

יש לוודא שמנהל המחסנים מבצע 

ומוכשר בהדרכות וקורסים ייעודיים 

 בתחום ניהול מלאי.

 

 

19.  

ציוד מכני ואלקטרוני כדוגמת: מקדחה, מברגה, חרמשים, ארגז  ▪

נמצאים אצל בעלי תפקידים ללא שחתמו על הציוד  –כלים וכד' 

 וללא שיש מעקב במחסנים אודות ציוד זה.

 

לא נדרשים לחתום על  –כלל עובדי המועצה ומנהלי המחלקות  ▪

ציוד הנמצא ברשותם )כגון: מחשבים ניידים, מדפסות, רכבים, 

 מכשרי טלפון, פקסים, ציוד במשרד וכד'(.

23 

יש לנהל את כל הציוד והמלאי  ▪

באינוונטר המועצה ובמחסני 

 המועצה.

כל בעל תפקיד שישאיל לעבודתו ציוד  ▪

יחתום על טופס קבלת ציוד שישמר 

 עד להחזרת הציוד.

כל בעלי התפקידים במועצה נדרשים  ▪

 לחתום על הציוד שנמצא ברשותם.

 :21.2.19מתאריך  המחסניםמנהל 

"אכן יש צורך שכל הציוד והמלאי יהיה 

וכל בעל תפקיד  –מנוהל באופן מסודר 

שישאיל לעבודתו ציוד יחתום על טופס 

 "קבלת ציוד שישמר עד להחזרת הציוד.

 

 :27.2.19מנהלת הרכש מתאריך 

המלצת הביקורת מקובלת ואכן יש "

הציוד חשיבות שכל בעל תפקיד יחתום על 

 ברשותו.

 טלפונים ניידים."על רק כיום, אני מחתימה 
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובות המלצות
 ת

20.  

 לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות קובע: 29סעיף 

טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה  .29"
לפי הוראות כל דין החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים 

 "תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.למכירה, 

 
פרויקט בהיקף כספי  -במקביל לעבודת הביקורת במועצה מבוצע  ▪

 2,300 -כ ₪ במהלכו מחליפים 2,800,000 -בסך של כמשמעותי 

 .LEDגופי תאורה מסוג לשמישים ברחבי היישוב תאורה  גופי

 

לא נכנסים  - )גופי תאורה שמישים(המועצה שמפרקים  גופיכלל  ▪

 הול כמלאי המועצה.לני

 

 בעלי ערך כספי. -גופי התאורה והעמודים )מברזל(  ▪

 
כלל   -  נושא פירוקם של אלפי גופי התאורה )גופי תאורה שמישים( ▪

עדת רכש ובלאי של ות המועצה או בויאלא עלה לדיון במל

 המועצה ואין ניסיון למכור אותם, בניגוד להוראות הרגולציה.

 
מחסן בבמקרה  בעת שהיהעוזר ראש המועצה דיווח למבקר, כי  ▪

 ₪ לפנס. 5הגיע קבלן וביקש לרכוש פנסים בעלות של  -המועצה 

 
פוטנציאל להעביר את גופי התאורה  יש -במצב דברים זה  ▪

ללא פיקוח  -והעמודים הישנים מרשות המועצה לאחרים 

 ובקרה.

24 

יש לנהל באופן מסודר ומפוקח את  ▪

אלפי גופי התאורה והעמודים כלל 

המפורקים במועצה מקומית תל 

 מונד.

יש לנסות למכור את אלפי גופי  ▪

 התאורה שפורקו ברחבי היישוב

 .באמצעות מנהלת הרכש במועצה

ככל ולא ניתן למכור את גופי  ▪

התאורה יש לדון בנושא במלאית 

עדת רכש ובלאי של והמועצה או בו

 המועצה.

 :.194.4מנהל תשתיות מתאריך 

מעמודי  99%" -לגבי עמודי פנסים  ▪

 הנמצאים במחסני המועצההתאורה 

הם עמודים פגועים או חלודים אשר 

שימשו אותי כחלקי חילוף )לדוגמה: 

 "קישוטים" דלת, זרועות וכד'(.

נעשתה ישיבה לגבי  -לגבי הפנסים  ▪

המכרז האזורי להחלפת הפנסים לפנסי 

LED  .שבו השתתפו כל המועצות

במענה לשאלה לגבי הפנסים המפורקים 

 .")נספח ב'( ניתנה התייחסות במכרז
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 נהלים לניהול מחסנים ומלאי  .30

 כללי

התחומים בפעילות המועצה ובתחומי מלאי קיומם של נהלי עבודה הינם הכרחיים לביצוע שוטף ותקין של כלל  .30.1

 ומחסנים בפרט.

 

 הנהלים מאפשרים לקבוע את הנורמה וההנחיות לאופן ניהול המלאי במועצה. .30.2

 
 

 ממצאים

 בתחום המלאי וניהול מחסנים. לא עוגנו נהלי עבודהבמועצה  .30.3

 

נהלים כאמור ראוי שיכללו: אופן קבלת מלאי למחסנים, רישום מלאי, מערכת ניהול מלאי, גורם מורשה לנפק מלאי,  .30.4

, נעילת מחסנים, פיקוח ובקרה אחר ספירות מלאי, מנגנוני פיקוח ובקרה, הפרדת תפקידים, טיפול בחוסרי מלאי

מערכת מצלמות, קטלוג מלאי, הגדרת מחסנים   כניסות אנשים למלאי, השמדת מלאי, אופן שמירה על מלאי, התקנת

 ויעוד כל מחסן וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
יש לעגן נהלי עבודה בתחום ניהול המחסנים ומלאי ומתן התייחסות, בין היתר, לסוגיות, כדלקמן: אופן קבלת מלאי 

מנגנוני פיקוח ובקרה, הפרדת למחסנים, רישום מלאי, מערכת ניהול מלאי, גורם מורשה לנפק מלאי, ספירות מלאי,  

תפקידים, טיפול בחוסרי מלאי, נעילת מחסנים, פיקוח ובקרה אחר כניסות אנשים למלאי, השמדת מלאי, אופן 

 שמירה על מלאי, התקנת מערכת מצלמות, קטלוג מלאי, הגדרת מחסנים ויעוד כל מחסן וכד'. 
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מינוי מנהל מחסנים  .31

 כללי

 לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן: 17 -ו 16בסעיף  .31.1

מנהל המחסן או רשם המצאי, לפי הענין, יזהה את הטובין שבאחריותו ויגדירם לפי   .16" 

 הקטלוג האחיד.
 

לוגי ואת מנהל המחסן יציין, ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי, את מספרו הקט .17

 " .16תיאורו כאמור בסעיף 

 

 המועצות המקומיות מוגדר "מנהל מחסן", כדלקמן:בהגדרות לתוספת החמישית בצו  .31.2

 הל מלאי;נעובד המועצה שמונה ל -מנהל מחסן" " 

 

 עוד נקבע בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות: .31.3

 "ועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.מ .5" 

 

 ראוי שיעשה באמצעות כתב מינוי רשמי וברור. –מינוי בעל תפקיד במועצה כמנהל המחסנים ומנהל המצאי  .31.4

 הנ"ל מטיל אחריות על בעל התפקיד, ללא יכולת לטעון שהנ"ל לא בתחום אחריותו.

 

 ממצאים

 

 ות במועצה.במקום מנהל התשתי 9/18בחודש לא מצאה כתב מינוי רשמי למינוי מנהל מחסני המועצה הביקורת  .31.5

 

בשיחה עם מזכיר המועצה  האחריות לטיפול במערך המחסניםהוצג על ידי מנהל המחסנים בפועל, כי קיבל את  .31.6

 , ולא במינוי רשמי כתוב וחתום.4.9.18בתאריך 

 

 

  
 :המלצות

 .לנפק כתב מינוי רשמי למנהל המחסנים במועצה, ותיוק כתבי המנוי בתיקים האישיים של העובדיםיש  ▪

 .יםהתפקיד ימבעל יםראוי כי המינוי יכלול ציון כפיפות/היררכיה ורשימת הסמכויות והאחריות הנדרש ▪
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 ניהול מצאי המחסנים .32

 כללי

)א( לתוספת החמישית בצו המועצות המקומיות, יש לנהל באופן מרוכז את מלאי ומצאי המועצה 30בהתאם לסעיף  .32.1

 כדלקמן:בכל יחידה ויחידה בפנקס טובין, 

 "רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה, על יחידותיה, בפנקס הטובין. )א(.30" 
 

 

 )ב( לתוספת החמישית נקבע, בין היתר, כדלקמן:15בסעיף  .32.2

מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יבדוק ויעדכן, לפחות אחת  ב().15" 

 "מחסן.לשנה, את סוגי הטובין ורמות המלאי של הטובין בכל 

 

 ממצאים

לא כוללת את המלאי והציוד הנמצא  - 29.5.18רשימת המצאי של המועצה כפי שהוצגה למבקר המועצה בתאריך  .32.3

, בחדר ההפעלה בחרום של המועצה, במחסן למול חדרו של מנהל תשתיות, ציוד כיבוי אש במחסני המועצה

 .במוסדות חינוך

מהו המצאי והאינוונטר הקיים במחסני המועצה   ,למועד הביקורת וברשותו רשימה,  בפועל, אין בעל תפקיד שיודע

 בשגרה ובחרום.

 

ארגון ומדעי ניהול יועצים" לביצוע ספירות –מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה התקשרה עם יועץ חיצוני "אמן  .32.4

 לקמן:, כד31.10.17מתאריך  381מלאי בכלל יחידות המועצה, בהתאם להזמנת רכש מספר 

 



 מונד- מקומית תלמועצה 
 

   דוח ביקורת בנושא ניהול מחסנים 
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 ____________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה לפרסם מסמךחל איסור  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
הביקורת נוכחה, כי למרות שמצוין באופן מדויק וברור בהזמנת העבודה לחברה החיצונית שהתבקשה לבצע רישום  .32.5

 .לא בוצעבפועל הנ"ל  –מצאי במועצה כי נדרש לבצע רישום מלאי והכנת אינוונטר גם ב"מחסני המועצה" 

, ללא רישום מצאי בחרום במשרדי המועצה בחדר ההפעלה רישום מצאי בוצע למועד הביקורתבאופן דומה, לא 

 וללא רישום ציוד הכיבוי אש במוסדות החינוך. במחסן הממוקם למול חדרו של מנהל תשתיות,

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
יש לבצע רישום אינוונטר בכל יחידות המועצה ובכלל זה: במחסני המועצה, בחדרי ההפעלה בחרום של המועצה, 

 מנהל תשתיות ובגין ציוד כיבוי אש של המועצה במוסדות חינוך.במחסן הממוקם למול חדרו של 
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 סימון ציוד .33

 כללי

)ב( לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות, יש לסמן את מצאי בסימון יעודי של המועצה  30בהתאם לסעיף  .33.1

 שאינו ניתן למחיקה, כדלקמן:

 " אינו ניתן למחיקה.)ב(. המצאי יסומן בסמל המועצה, בסימון שככל האפשר 30"

 ממצאים

במחסני המועצה כלל כלל הציוד והאינוונטר  כי –עולה  28.5.18בסיור שהביקורת ביצעה במחסני המועצה בתאריך  .33.2

 ., כנדרש ברגולציהלא מסומן

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
 יש לסמן את כלל הציוד, מלאי ואינוונטר המועצה בסימון שאינו ניתן למחיקה.
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 הציוד ומלאי במחסני המועצה שמירה על  .34

 כללי

)א( לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות מגדיר כי נדרש לאחסן ולשמור על טובין במחסני הרשות 22סעיף  .34.1

 באופן נאות, יעיל ובטיחותי, כדלקמן:

טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם ואת החזקתם  א(.)22"

 "חותית.המתאימה, היעילה, החסכונית והבטי

 

 שמירה על ציוד ומלאי במחסני המועצה הינה הכרחי לניהול תקין של ציוד המועצה. .34.2

 

 שמירה נאותה של ציוד מבטיחה הן תקינות הציוד והמלאי לאורך זמן והן מניעת הוצאת ציוד ומלאי ללא רשות. .34.3

 

 ממצאים

בחלקו זרוק על הרצפה ומאוחסן בחוסר סדר   ,מלאי וציוד המועצה מוחזק ונשמר באופן לא נאותהביקורת נוכחה, כי   .34.4

 .מהותי

 כמגרש גרוטאות ולא מחסן של רשות מקומית.ומנוהלים בפועל, מחסני המועצה נראים 

 

 להלן תמונות להמחשה: .34.5
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 :המלצות
לצורך שמירה נאותה על שמישות   –יש לנהל את מחסני המועצה, האינוונטר והמלאי באופן ראוי, תקין, מסודר ונאות  

 וזמינותו. הציוד, מיקומו 
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 368 מתוך  282 עמוד
 ____________________________________________________________________________ 
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 ציוד ומלאי המוחזק מחוץ למחסני המועצה  .35

 כללי

 וסגור.אחזקת מלאי וציוד המועצה נדרש להיות מנוהל באופן מאובטח ובמקום נעול  .35.1

 

 הנ"ל יאפשר להבטיח, כי ציוד לא יגנב ולא יבוצע שימוש לא נאות בציוד ומלאי המועצה. .35.2

 

 ממצאים

מחוץ למחסני המועצה ללא ומנוהל מוחזק של המועצה ציוד ומלאי בסיור של הביקורת במחסני המועצה נמצא, כי  .35.3

 .ושטח ציבורי הפתוח לכל אדםבדרך שמירה 

 

 להלן תמונות להמחשה: .35.4
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 , כדלקמן:ציוד במחסנים נגנב ונעלםדיווח מנהל המחסנים, כי  18.2.19בתאריך  .35.5

 

 

 הנ"ל מהווה שמירה ואבטחה לא נאותה של ציוד ומלאי המועצה הנרכש מכספי ציבור. .35.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
וגניבת יש לשמור את כל ציוד ומלאי המועצה במחסנים נעולים ומאובטחים ולבצע את כל הנדרש למנוע "העלמות" 

 ציוד ומלאי של המועצה.
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 מצלמות אבטחה  .36

 כללי

)ג( לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות, מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, 22בהתאם לסעיף  .36.1

 כדלקמן:

ג( מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים וחדירת עופות, ).22"

 "מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים.

 

 ניהול מחסנים מפוקח ומוגן באמצעות מערכת מצלמות. .36.2

 

 הנ"ל מהווה הרתעה יעילה למניעת כניסת לא מורשים וגניבת ציוד. .36.3

 

 ממצאים

 במחסני המועצה מותקנת מערכת מצלמות. .36.4

 

 

 .המועצה לא שמישה ולא עובדת מצלמות האבטחה במחסני כמערעולה, כי  5/18מסקירת הביקורת בחודש  .36.5

 עדין לא שמישה ולא עובדת. –חודשים רבים לאחר מכן  – 2/19באופן דומה מערכת המצלמות בחודש 

 

 המצלמה פורקה ונשברה בכוונת מכוון.   .36.6

 :17.2.19להלן תמונה מתאריך 
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 :המלצות
כולל הקלטה ויכולת תחקור באופן מלא ותמידי  של מערך המצלמות במחסני המועצה  יש להתקין ולוודא שמישות  

 .בעת אירוע חריג
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ציוד פרטי השמור במחסני המועצה  .37

 כללי

 מחסני המועצה הינם רכוש ציבורי ובהם צריכים לאחסן ציוד של המועצה בלבד. .37.1

 

 במחסני המועצה.באופן טבעי, חל איסור שמירה ואחסנה של ציוד פרטי  .37.2

 

 ממצאים

ציוד פרטי במחסנים במהלך סיור שהביקורת ביצעה במחסני המועצה הוצגה טענה על ידי מנהל תשתיות, כי ישנו  .37.3

 ובכלל זה: טלוויזיות, מפוח, רתכת, מאוורר גדול. שאינו שייך למועצה

 

 פרטי שאינו שייך למועצה:להלן תמונות לדוגמה של ציוד שנמצא במחסני המועצה והוצג שמהווה ציוד  .37.4

 

  

 

 

 
 

  

 :המלצה
 חל איסור מוחלט לשמור ולאחסן ציוד פרטי במחסני המועצה.
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 ציוד חרום  .38

 כללי

 למועצה מחסן חרום הממוקם בחצר המחסנים של המועצה. .38.1

 

 מחסן חרום כולל ציוד ייעודי לחרום. .38.2

 

 ממצאים

קב"ט המועצה כלל לא יודע מה כולל מחסן החרום שלו במועצה וללא רשימת אינווטר מסקירת הביקורת עולה, כי  .38.3

 .של ציוד החרום

 

 ציוד החרום לא מתוחזק ולא נשמר כראוי. .38.4

 
 מאוחסן ונשמר ציוד רב )כגון: פחים ביתיים ירוקים( שכלל לא שייכים לתחום החרום.במחסן החרום,  .38.5

 
 תמונות להמחשה:להלן  .38.6
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 :המלצות
 יש לנהל את ציוד החרום באופן נאות וסדור.  ▪

 יש לוודא שמחסן החרום מיועד ומשמש אך ורק לציוד חרום.  ▪

 ציוד ומלאי החרום במועצה.יש לנהל אינוונטר ורשימה מסודרת של כל  ▪
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 פינוי מחסני המועצה בהתאם לצו בית המשפט  .39

 כללי

אשר בבעלות המועצה  7800בגוש  215מחסני המועצה ממוקמים בקצה הצפוני מערבי של המועצה כחלק מחלקה  .39.1

 ברחוב ההדרים, כדלקמן:

 

 
 מחסני המועצה ממוקמים במגרש בו על פי תכנית בניין עיר שבתוקף, היעוד הינו לשצ"פ וחלק מכביש רחוב ההדרים.  .39.2

 

 מחסני המועצה בנויים בבניה קלה, מחסנים טרומיים וסככות. .39.3

 

לצורכי בעבר הוגשה תביעה על ידי בעלי זכויות במגרשים סמוכים כנגד המועצה זאת ביחס לשימוש המועצה בנכס  .39.4

 יעקב וציונה חג'ג' נ. המועצה המקומית תל מונד. 6363/06אחסנה במסגרת תיק בית המשפט השלום מספר 

 
לחוק המקרקעין רשאים התובעים לדרוש את סילוקם  17במסגרת פסק הדין קבע כבוד בית המשפט, כי על פי סעיף  .39.5

של הנכסים הסמוכים. במסגרת פסק הדין   של המחסנים והסככות שכן הם גורמים להפרעה לשימוש סביר במקרקעין

 ₪. 36,000, בתוספת פיצוי בסך 1.10.08חויבה המועצה לפנות את המחסנים עד לתאריך 
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-3124ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתיק ע"א    9.3.09המועצה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. בתאריך   .39.6

, כפי שקבע בית 1.10.08במקום עד ליום  31.6.10ם עד ליום במהלכו ניתנה למועצה ארכה לפינוי המחסני 10-08

 ₪. 72,000המשפט השלום, בתוספת פיצוי בסך 

בהתאם להסכם חתום בין המועצה למשפחת חג'ג', האחרונים הסכימו לתת ארכה למועצה לפינוי המחסנים כנגד  .39.7

 פיצוי כספי, כדלקמן:

 .30.6.11: ניתנה ארכה לפינוי המחסנים עד לתאריך 1הסכם מס'  .39.7.1

 .31.12.14: ניתנה ארכה למועצה לפינוי המחסנים עד לתאריך 2הסכם מס'  .39.7.2

בתמורה לפיצוי כספי שהמועצה משלמת/קיזוז תשלומי ארנונה  – 30.9.18: עד לתאריך 3הסכם מס'  .39.7.3

 למשפחת חג'ג'.

 .105המועצה מתכננת להעביר את המחסנים לאזור תב"ע  .39.8

 

 ממצאים

 .בניגוד לדיני תכנון הבניההוקמו בניה ומחסני המועצה הינם ללא היתר  .39.9

יש כשל משמעותי בו המועצה כרשות שלטונית המופקדת על אכיפת החוק פועלת ומפעילה מבנה לדעת הביקורת, 

 ללא היתר ובניגוד ליעוד הקבוע בתב"ע התקפה.

 

והמחסנים טרם פונו, בניגוד לפסק הדין של כבוד  – 29.6.08שנים חלפו מאז ניתן פסק הדין בתאריך  10למעלה מ  .39.10

 בית המשפט.

 שנים מעלה ספקות באשר לכוונת המועצה לפנות את המחסנים. 10מעל התארכות פינוי המחסנים 

 , כדלקמן:29.6.08לפסק דין בית המשפט השלום מתאריך  11להלן העתק קטע מסעיף 

 

 

נכסים  3המועצה לא גובה ארנונה שנתית והיטל שמירה בגין  –לאור העובדה שהמועצה פועלת בניגוד לפסק הדין  .39.11

 שנה. 18 -מזה למעלה מ -ות למחסן של משפחה המתגוררת בסמיכ

 -בלבד  2018 בגין שנת היקף ארנונה והיטל שמירה שנתיים שהמועצה לא מחייבת את המשפחה הסמוכה למחסן 

 המדובר בהפסד כספי משמעותי למועצה! .לשנה ₪ 00034, -הינם בסך של כ

 :שלא מחויב, כדלקמן כל נכס של המשפחהבגין  2018והיטל שמירה לשנת להלן פירוט הארנונה 

 6800004 6800002 6800001 מספר נכס

  ₪ ₪ ₪ 

 2,156 15,229 13,911 ארנונה

 279 1,585 1,156 היטל שמירה

 2,435 16,814 15,067 סה"כ לנכס

 34,316 סה"כ למשפחה
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 :המלצה
 בהקדם בהתאם לפסק הדין של כבוד בית המשפט השלום והמחוזי.יש לפנות את מחסני המועצה  ▪

 יש לגבות ארנונה והיטל שמירה בגין כל הנכסים הסמוכים למחסן המועצה. ▪
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 רכש ציוד שלא ידוע שכבר קיים במחסנים  .40

 כללי

 ביצוע רכש נדרש להיות בהתחשב במלאי המצוי במחסני הרשות. .40.1

 

המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כי ביצוע רכש יהיה בתאום עם מנהל לתוספת החמישית לצו  6בסעיף  .40.2

 המחסנים, כדלקמן:

מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר,  .6" 

יכין בכל רבעון, תחזית ותכנית צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב 

 "המועצה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה.המאושר של 

 

 ממצאים

בעוד , ₪ 30,000 -בהיקף כספי של כ מנהלת הרכש רכשה תמרורים ועמודי תמרוריםמסקירת הביקורת עולה, כי  .40.3

  .בדיוק כמו שהזמינה תמרורים חדשיםנמצאים מחסני המועצה בש ,שאינה יודעת כלל

 יעיל.המדובר בניהול כספי ציבור באופן לא 

 

 : להלן דוגמאות

בעוד תמרורים חדשים כאמור (, 302"עצור" )תמרור מספר  יתמרור 15 -מנהלת הרכש הפיקה הזמנה ל .40.3.1

 נמצאים באותו מועד במחסני המועצה.

 

בעוד תמרורים חדשים (, 301" )תמרור מספר תן זכות קדימה" יתמרור 40 -מנהלת הרכש הפיקה הזמנה ל .40.3.2

 מועד במחסני המועצה.כאמור נמצאים באותו 

 
בעוד (, 430/431תמרורי "איסור פרסה" )תמרור מספר  10-באופן דומה מנהלת הרכש מפיקה הזמנה ל .40.3.3

 כאמור נמצאים בדיוק באותו מועד במחסני המועצה.חדשים תמרורים 

 
ים בעוד תמרור(, 437תמרורי "חניית נכים" )תמרור מספר  10 -באופן דומה, מנהלת הרכש מפיקה הזמנה ל .40.3.4

 כאמור נמצאים בדיוק באותו מועד במחסני המועצה.חדשים 

 

 :24.5.18להלן הזמנת הרכש שנופקה בתאריך  .40.4
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ימים לאחר שהופקה הזמנת  4) 28.5.18להלן תמונות של תמרורים חדשים שצולמו במחסני המועצה בתאריך  .40.5

 העבודה(:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
 המלאי הנמצא במחסני המועצה באותם פריטים שמזמינים.בעת ביצוע הזמנת רכש יש לקחת בחשבון את 
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 ספירות מלאי  .41

 כללי

 לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כי אחת לשנה תיערך ספירת מלאי, כדלקמן:  33בסעיף   .41.1

. אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי, תיערך ספירת המצאי בכל יחידה לפי טופס 33"

, בשינויים המחויבים, וממצאיה יועברו 28-ו 27)ג(, -)א( ו26המיועד לכך בהתאם לסעיפים 

 "לרשם המצאי.

 

)א( לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כי אחת לשנה תיערך ספירת מלאי, 26בסעיף  .41.2

 כדלקמן:

בכל ( הספירה -להלן אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי ) א(.)26"

מחסני המועצה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר המועצה, 

 ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא הסמיכו לכך.

של הפריטים,   טפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגיבתוצאות הספירה יירשמו    ג()

 "תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.

 

 ממצאים

 .במחסני המועצה, כנדרש בהוראות הרגולציהת מלאי וספירכלל לא נערכות  מסקירת הביקורת עולה, כי .41.3

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה

 המועצה אחת לשנה.יש לבצע ספירות מלאי לכל ציוד המלאי והאינוונטר של 
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 ניפוק ציוד מהמחסנים וגישה למחסנים  .42

 כללי

לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כי השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי  31בסעיף  .42.1

 המועצה יתועדו על ידי מנהל המחסנים/מצאי, כדלקמן:

המועצה לצורך ביצוע תפקידיהם, או מיחידת שאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי ה .31"

שום אחת ליחידת רישום אחרת, יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו יר

 מספרו הקטלוגי של הפריט, תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו."

 

 כדלקמן:לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר,  21בסעיף  .42.2

א( מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט את תנועות הפריטים .)21"

 בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג האחיד.

הכניסה, תעודת  תב( רישום הטובין כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן באופן שוטף לפי תעוד)

 הניפוק ותעודת ההחזר." 

 

 ת לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן:)א( לתוספת החמישי24בסעיף  .42.3

ולפי תעודת ניפוק, שתישא  מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה א(.)24"

 "מספר סידורי עוקב.

 

 ממצאים

, כנדרש בהוראות לא מבוצע תיעוד של העברת ומסירת ציוד מהמחסנים לעובדי המועצהמסקירת הביקורת עולה, כי   .42.4

  .הרגולציה

 מבוצעת ללא רישום. - המועצה השאלת ציוד ממחסנילקיחת וכל התנהלות 

 

נכנסים למתחם המחסנים ללא ידיעת מנהל המחסנים  -יתרה מכך, בעלי תפקידים במועצה וקבלנים חיצוניים  .42.5

 ולוקחים ציוד ללא ידיעתו.

 

  נמצא במחסני המועצה. – משרד של איש האחזקה הכפוף למנהל תשתיות )שהיה בעבר מנהל המחסנים( .42.6

כתוצאה, המחסנים פתוחים רוב שעות היום ללא שמנהל המחסנים או גורם האחראי על מלאי ואינוונטר המועצה 

 נמצא בהם.

 

ללא צורך בלדווח מה לקחו   –ללא ידיעת מנהל המחסנים  העובדה שבעלי תפקידים במועצה נכנסים למחסני המועצה   .42.7

מעקר מתוכן את יכולת מנהל המחסנים לנהל את  – ללא צורך בקבלת רשות )תוך שיש להם מפתחות למחסנים( –

 ומותיר רק "שם" של תפקיד ללא יכולת לבצע אותו באופן נאות. –האינוונטר והמלאי של המועצה 
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 :המלצות

 .יש לבצע רישום של כל לקיחת והשאלת ציוד מהמחסנים והחזרתם למחסנים ▪

ואין לאף גורם אישור להיכנס למתחם מחסני  –יש לוודא שרק למנהל המחסנים מפתחות למחסני המועצה  ▪

 המועצה.

לאפשר מתן מענה שמנהל המחסנים  –יש להשאיר מפתח רזרבה אצל קב"ט המועצה ו/או מנהלת מוקד המועצה  ▪

 לא בנמצא.

ובכך  –יש לבחון להעביר את מנהל האחזקה לחדר בסמוך לחדרו של וטרינר המועצה במתחם החברה הכלכלית  ▪

 לגרום שמחסני המועצה יהיו סגורים כל שעות היממה ובאחריות ישירה ובלעדית של מנהל המחסנים.
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 מערכת מידע לניהול המלאי והציוד .43

 כללי

המועצות המקומיות נקבעו הוראות לאופן רישום כניסות טובין למחסני הרשות, לתוספת החמישית לצו  20בסעיף  .43.1

 כדלקמן:

"20. 

א( תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין, מספר ההזמנה, מספר תעודת המשלוח, )

 והכמות שנתקבלה בפועל. פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין

המתקבלים במחסן מספק אחד באותו משלוח, יירשמו בידי מנהל המחסן ב( כל פריטי הטובין  )

 בתעודת כניסה נפרדת, שתישא מספר סידורי עוקב.

 לכך.  דג( מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים הדרוש בטופס שיוע)

ד( סופק פריט בכמות קטנה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או בחשבון, )

 תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק הכמות שנתקבלה בפועל.

ה( סופק פריט טובין בכמות גדולה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או )

תעודת הכניסה ובתעודת המשלוח תירשם רק הכמות  בהחשבון, תוחזר יתרת הכמות לספק ו

 שהוזמנה בפועל.

בטובין שבמשלוח, כולם או חלקם, תירשם בתעודת הכניסה    ו( נתגלו נזק או השחתה או פגם)

ובתעודת המשלוח רק כמות הטובין התקינה שנתקבלה, והטובין שנשחתו או שניזוקו או 

 וף תעודת החזר ובציון סיבת ההחזר."רהפגומים כאמור, לא יתקבלו ויוחזרו לספק בצי

 

 ן היתר, כדלקמן:לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע, בי 21בסעיף  .43.2

א( מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט את תנועות הפריטים .)21"

 בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג האחיד.

הכניסה, תעודת  תב( רישום הטובין כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן באופן שוטף לפי תעוד)

 הניפוק ותעודת ההחזר." 

 

 תקין מבוצע באמצעות מערכת מידע יעודית.ניהול מלאי באופן  .43.3

 

 כיום קיימות מערכות רבות כאמור הנמצאות כמוצרי מדף. .43.4

 

סידור  , קליטה והחזרת סחורהמערכת מידע לניהול מלאי מאפשרת, לנהל את מחסנים השונים, מעקב אחר  .43.5

 יכולת פיקוח ובקרה וכד'., ספירות מלאי /ספירות מדגמיות הפריטים, ביצוע

 

 ממצאים

 .במועצה אין כלל מערכת לניהול מלאי .43.6



 מונד- מקומית תלמועצה 
 

   דוח ביקורת בנושא ניהול מחסנים 

 

 368 מתוך  299 עמוד
 ____________________________________________________________________________ 
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לא מבוצע רישום וניהול של כניסות למלאי, יציאות מהמלאי, רשימת הפריטים המנוהלים במלאי, קטלוג, ללא  .43.7

 אין כלל ניהול מלאי. -ניהול מחסנים וכד' 

 

 

 

  

 :המלצה
 יעודית.ייש לנהל את מערך המלאי באמצעות מערכת לניהול מלאי ומחסנים 
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 מבנה המחסנים  .44

 כללי

)ד( לתוספת המחישית לצו המועצות המקומיות, הרשות נדרשת לבדוק את תנאי הבטיחות של 22בהתאם לסעיף  .44.1

 המחסן אחת לשנה, כדלקמן:

 " ד( תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, בידי מהנדס בטיחות.).22"

 

החוק למניעת מפגעי  .לאסור על שימוש באסבסט בבנייה חדשהבדומה למדינות שונות בעולם, גם בישראל הוחלט  .44.2

סדיר את רישוי מ תאריכי יעד להוצאת האסבסט משימוש, קובע, בין השאר, 2011 -אסבסט ואבק מזיק התשע"א 

 .אופן התחזוקה של אסבסט קיים במבנים ציבוריים העוסקים באסבסט ומגדיר את

 
החוק למניעת מפגעי  .בדומה למדינות שונות בעולם, גם בישראל הוחלט לאסור על שימוש באסבסט בבנייה חדשה .44.3

מסדיר את רישוי  תאריכי יעד להוצאת האסבסט משימוש, קובע, בין השאר, 2011 -אסבסט ואבק מזיק התשע"א 

 .אופן התחזוקה של אסבסט קיים במבנים ציבוריים העוסקים באסבסט ומגדיר את

 

חובה לפנות אסבסט פריך , על שימוש חדש באסבסט מכל סוגאיסור כוללים:   עיקרי החוק למניעת מפגעי אסבסט .44.4

חובות תחזוקה לגבי אסבסט צמנט במבני ציבור, צביעה, מיפוי , שנים במבני ציבור 10המצוי כיום בשימוש, בתוך 

 וכד'. ורישום

 

 ממצאים

 בריאות באי המחסנים.ים ומסכנים את רעוע םהינ -בנויים מבניה קלה, מבנים טרומיים וסככות מבני המחסנים  .44.5

 

 המסכנת את עובדי המחסנים.  -תקרת המחסנים אינה אסבסט. בחלקה אסבסט שבור  .44.6

 רקובים, מחוררים ומטים ליפול. -כמו כן, קונסטרוקציית העמודים המחזיקים את הסככה המרכזית 

 
 להלן תמונות להמחשה: .44.7

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
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 :המלצות
 יש לפנות את תקרת האסבסט במחסני המועצה ולפעול בהתאם להוראות הרגולציה בנושא אסבסט. ▪

 יש לוודא שמבני המחסנים ותקרות הסככות בטיחותיות. ▪
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 שלא באחריות מנהל המחסנים  -מחסן  מועצה   .45

 כללי

 מחסנים הינו של כלל המחסנים במועצה.המינוי של מנהל  .45.1

 
 נדרש לנהל את כלל המחסנים במועצה. –בעל התפקיד שבאחריותו ניהול המחסנים והמלאי  .45.2

 

 

 ממצאים

 לא באחריות מנהל מחסנים ולא בפיקוח של מנהל המחסנים.  - מחסן של המועצה במתחם החברה הכלכלית .45.3

 

 ומנוהל באי סדר משמעותי. –המחסן כולל ציוד ומלאי רב של המועצה  .45.4

 
 28.11.13בתאריך  הגדיר  (  2013מהנדס המועצה )לאור ביקורת קודמת של מבקר המועצה בנושא מערך הניקיון משנת   .45.5

 .והריסתו לאלתר כ"מבנה מסוכן" ואסר על כניסה למבנה המחסןאת 

 בשימוש.הינו מבנה מסוכן ואסור  -קביעת מהנדס המועצה שמחסן המועצה במתחם החברה הכלכלית  -ראה נספח א' 

 
 

 להלן תמונות להמחשה: .45.6
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

  

 

  

 :המלצה
 יהיו בניהול ואחריות בלעדית של מנהל המחסנים במועצה. –יש להבטיח שכל מחסני המועצה מכל מין וסוג שהוא 
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 הכשרה של מנהל המחסנים .46

 כללי

 ניהול מחסני המועצה מחייב ניהול מקצועי. .46.1

 

על מנת לנהל, לפקח ולבקר אחת   להכיר טכנולוגיות חדשניות ולשלוט ביישומים ותוכנות מגווניםנדרש  מלאי  המנהלי   .46.2

 מערך המלאי וציוד המועצה.

 

קורסים בניהול מלאי מעניקים למשתתפים כלים לניהול של מערכי מחסנים ולוגיסטיקה בארגונים. משתתפי  .46.3

ערכי מלאי הקורסים מכירים שיטות לניהול יעיל ומתקדם של מלאי ורוכשים מיומנויות מקצועיות לקידום ושיפור מ

 יקפים שונים.מסוגים וה

 

 ממצאים

 כי מנהל המחסנים במועצה כלל לא ביצע הכשרה בתחום.מסקירת הביקורת עולה,  .46.4

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה
 יש לוודא שמנהל המחסנים מבצע ומוכשר בהדרכות וקורסים ייעודיים בתחום ניהול מלאי.
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 החתמת בעלי תפקידים על ציוד הנמצא ברשותם  .47

 כללי

 נדרשים לחתום על טופס "השאלת ציוד". –בעלי תפקידים העושים שימוש בציוד השייך למועצה  .47.1

 

 הטופס מתעד כי בעל תפקיד במועצה לקח לאחזקתו ציוד של המועצה והציוד נמצא באחריותו. .47.2

 
ציוד כי כלל ה –הנ"ל מאפשר לשלוט ולפקח אחר מיקום כל ציוד של המועצה ולוודא כי בעת סיום העסקת העובד  .47.3

 שהיה ברשותו מוחזר למועצה.

 

 ממצאים

נמצאים אצל בעלי תפקידים במועצה  –ציוד מכני ואלקטרוני כדוגמת: מקדחה, מברגה, חרמשים, ארגז כלים וכד'  .47.4

 ללא שחתמו על הציוד וללא שיש מעקב במחסנים אודות ציוד זה.

 

לא נדרשים לחתום על ציוד הנמצא ברשותם )כגון: מחשבים ניידים,  –כלל עובדי המועצה ומנהלי המחלקות  .47.5

 מדפסות, רכבים, מכשרי טלפון, פקסים, ציוד במשרד וכד'(.

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
 ת כל הציוד והמלאי באינוונטר המועצה ובמחסני המועצה.יש לנהל א ▪

 כל בעל תפקיד שישאיל לעבודתו ציוד יחתום על טופס קבלת ציוד שישמר עד להחזרת הציוד. ▪

 כל בעלי התפקידים במועצה נדרשים לחתום על הציוד שנמצא ברשותם. ▪
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 פרויקט החלפת גופי תאורה ברחבי היישוב .48

 כללי

₪ במהלכו  2,800,000 -בסך של כפרויקט בהיקף כספי משמעותי  -במקביל לעבודת הביקורת במועצה מבוצע  .48.1

 .LEDגופי תאורה מסוג לשמישים ברחבי היישוב תאורה  גופי 2,300 -כ מחליפים

 

ניתנים לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות קובע, כי טובין בלתי ראויים לשימוש ימכרו ואם אינם  29סעיף  .48.2

 למכירה לפי החלטת ועדת רכש ובלאי, כדלקמן:

טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין   .29" 

 "החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

 

 ממצאים

 לא נכנסים לניהול כמלאי המועצה. -כלל גופי המועצה שמפרקים והעמודים  .48.3

 

 בעלי ערך כספי. -גופי התאורה והעמודים )מברזל(  .48.4

 להלן תמונות להמחשה:

  

 

כלל לא עלה לדיון במלאית המועצה או בועדת רכש  - )גופי תאורה שמישים( נושא פירוקם של אלפי גופי התאורה .48.5

 ובלאי של המועצה ואין ניסיון למכור אותם, בניגוד להוראות הרגולציה.

 

ללא פיקוח  -יש פוטנציאל להעביר את הפנסים והעמודים הישנים מרשות המועצה לאחרים  -במצב דברים זה  .48.6

 ובקרה.

 
 

 

 

  

 :המלצה
 כלל אלפי גופי התאורה והעמודים המפורקים במועצה מקומית תל מונד.יש לנהל באופן מסודר ומפוקח את  ▪

 יש לנסות למכור את אלפי גופי התאורה שפורקו ברחבי היישוב. ▪

 עדת רכש ובלאי של המועצה.וככל ולא ניתן למכור את גופי התאורה יש לדון בנושא במלאית המועצה או בו ▪
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 נספח א'

 

 מבנה מסוכן ואסור בשימוש -מחסן המועצה במתחם החברה הכלכלית מהנדס המועצה שמבנה  קביעת
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 'בנספח 
 [3מתוך  1]עמוד 

 

 LED -דפים נבחרים מהסכם ההתקשרות של המועצה עם קבלן החלפת גופי התאורה ל
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 [3מתוך  2]עמוד 
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 [3מתוך  3]עמוד 
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 מונד-מועצה מקומית תל

 
 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 רכש מצלמות אבטחה בי"ס אור תורה

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 
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 מונד- מועצה מקומית תל
 

 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה  
 

 

 368 מתוך  315 עמוד
 ____________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה לפרסם מסמךחל איסור  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תוכן עניינים 

 316 ..................................................................................................................................... כללי .1

 317 ....................................................................................................................... מטרת הביקורת .2

 318 ............................................................................................................................. מתודולוגיה .3

 318 .................................................................................................................................. תגובות .4

 320 ...................................................................................................................... עיקרי הממצאים .5

 329 ................................................................................................................. נהלים בתחום הרכש .6

 330 ............................................................................................................................. יוזם הרכש .7

 332 ........................................................................................................................... ניגוד עניינים .8

 333 ............................................................................................................................. מפרט טכני .9

 334 ....................................................................................................................... בחירת הספקים .10

 335 ..................................................................................................................... אישור ועדת רכש .11

 337 ............................................. ממחירי שוק 30%בגין הצעות במחירים הגבוהים ב  -ניפוק הזמנת עבודה  .12

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  



 מונד- מועצה מקומית תל
 

 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה  
 

 

 368 מתוך  316 עמוד
 ____________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה לפרסם מסמךחל איסור  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 כללי  .2

 

 נרכש מכספי המקומיות, "( כמו יתר הרשויותהמועצההמועצה המקומית תל מונד )להלן: " שלהמלאי והמצאי  .48.7

 . ולביצוע משימות הרשות לתפקודן השוטף שיםשממו הרשות

 
 .מכרזים וקבלת הצעות הרכש,בתחום  , עוסקתהתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות .48.8

 

)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נדרש לבצע מכרז, אלא אם ההיקף הכספי של הרכש 8בהתאם לסעיף   .48.9

 .₪2018, נכון לחודש אוקטובר  69,700 -נמוך מסך של כ

 
 הרכש.התקנות דורשות מהרכש לקבוע נהלים לאופן ביצוע  –במקרה של רכש מתחת להיקף הכספי הנדרש מכרז  .48.10

 
המחוקק קבע הסדרים לחלוקת   רשויות מקומיות נוהגות לרכוש טובין ולהזמין שירותים במסגרת פעילותן השוטפת. .48.11

מינהל תקין, לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן עקרונות לשמור על  נועדושהמקומיות, ת יומשאבים על ידי הרשו

 .לוהזדמנות שווה לכ

 

 המקומית יתבצעותהליכי הרכש של הרשות קובע כי  2014 בשנת משרד הפנים המדריך למנהל הרכש שפרסם .48.12

קיום הקפדה על  ב, ווהמינהלתיתכלכלית  מהבחינה היעילות  בהגינות, תוך שמירה על עקרונות התחרותיות והשוויון, ב

 תקין החלות עליה. מינהלכל דרישות החוקים, התקנות והוראות 

 

להגדיר כללים אחידים ומערכת סמכות ואחריות   . מטרת הנוהל1/2018המועצה עיגנה נוהל רכש והתקשרויות בחודש   .48.13

בסכומים לביצוע עסקה בטובין לרכישת שירותים, לביצוע עבודה וכל התקשרות ברורים וקבועים בעת ביצוע 

 הפטורים ממכרז

 

ת אישורה הצעות מחיר בכתב וכן א 3יש לקבל  –₪  ₪69,500 עד  15,001בהתקשרות בשווי של רכש בהתאם לנוהל  .48.14

 של ועדת הרכש.

 
במועצה פועלת ועדת רכש. חברי הוועדה: מזכיר המועצה, עוזר ראש המועצה, גזברית המועצה ומנהלת הרכש  .48.15

 במועצה.

 
מצלמות,  26רכשה מערכת מצלמות לבית ספר היסודי אור תורה הכולל, בין היתר,  10/18המועצה במהלך חודש  .48.16

 שרת אחסון וצג להקרנת החוזי.
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 תמונות של מערכת המצלמות שהותקנה בבית הספר אור תורה. להלן .48.17

 

 

 

 

 

 מטרת הביקורת  .49

 
 בחינת נאותות הליך ביצוע רכש מצלמות לבית ספר אור תורה.
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 מתודולוגיה .50

 .2019וברבעון הראשון לשנת  2018הרבעון האחרון לשנת איסוף הממצאים בוצע במהלך  .50.1

 

  הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן: .50.2

 ראיונות עם בעלי תפקידים. .50.2.1

 בחינת הצעות מחיר. .50.2.2

 סקירת מפרטים טכניים. .50.2.3

 ניתוח תהליכי העבודה. .50.2.4

 בחינת נאותות ההצעות ואיכותן למול ספקים אחרים. .50.2.5

 

 תגובות .51

 

 .19.3.19 בתאריך מנהלת הרכשישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .51.1

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יהתוותגוב ההתייחסות

 

 . 19.3.19נשלחה למנהלת הרכש בתאריך  -טיוטת דוח הביקורת כולל התגובות הנ"ל  .51.2

 ביקורת כלשונן.התקבלו תגובות נוספות ממנהלת הרכש ששולבו בדוח ה 28.3.19בתאריך 

 . 28.3.19טיוטת דוח הביקורת המעודכנת כולל כל התגובות שהתקבלו ממנהלת הרכש נשלחה למנהלת הרכש בתאריך  

 ."תודה אין לי מה להוסיף. : "28.3.19תגובת מנהלת הרכש מתאריך 

 

 .2.5.19 בתאריך קב"ט המועצהישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .51.3

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יותוובותג והתייחסות

 

 .7.5.19 בתאריך מזכיר המועצהישיבת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם  .51.4

 שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן. יותוותגוב והתייחסות

 

טיוטת דוח הביקורת כולל התגובות שהתקבלו ממנהלת רכש, קב"ט המועצה ומזכיר המועצה הועברה בתאריך  .51.5

לקבלת תגובות בעלי התפקידים, כדלקמן: מזכיר המועצה, מנהלת הרכש, קב"ט המועצה, גזברית המועצה,  7.5.19

 תורה.-היועצת המשפטית, עוזר ראש המועצה, דוברת המועצה, מנהל מחלקת חינוך ומנהל בית ספר אור

 

 ".אין לי הערותובו ציינה": " 7.5.19תגובת היועצת המשפטית התקבלה בתאריך  .51.6

 

 .7.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה התקבלה בתאריך  .51.7

 התגובה מובאת במלואה כנספח טז' לדוח הביקורת.

 .19.5.19תגובת מנהל מחלקת חינוך במועצה התקבלה בתאריך  .51.8

  תגובתו מובאת במלואה בגוף דוח הביקורת וכנספח יז' לדוח הביקורת.
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ו/או חלק ממנו  זה לפרסם מסמךחל איסור  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תזכורת שטרם מסרה תגובתה לטיוטת דוח הביקורת שהופצה אליה נשלח מייל לגזברית המועצה  20.5.19בתאריך  .51.9

 . עד להפצת הדוח כסופי לא נמסרה תגובתה.7.5.19בתאריך 

 

נשלח מייל למזכיר המועצה תזכורת שהוא לא הציג תגובות נוספות לטיוטת דוח הביקורת שנשלחה   20.5.19בתאריך   .51.10

 גישתנו ושולבו בדוח הביקורת כלשונן., מעבר לתגובות המפורטות שמסר בפ7.5.19אליו בתאריך 

 

.29.5.19דוח הביקורת הופץ לראש המועצה כדוח סופי בתאריך  .51.11
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

 עיקרי הממצאים  .52
 

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 .₪ 80,000 -בהיקף כספי של כ במועצה,יסודי "אור תורה" מצלמות אבטחה לבית ספר  26בגין רכש  -של מבקר המועצה  ב"זמן אמת"המדובר בביקורת  ▪

 .התנהלות בזבזנית של המועצה בהליך רכש לא תקיןמבקר המועצה מצא  ▪

 ."זמן אמת"בחן את הצעות המחיר במבקר המועצה  -לאחר שהתקבלו הצעות מחיר, נחתמה הזמנת עבודה ואף נשלחה לספק לביצוע  ▪

  יותר. דרגומשטכני מפרט בגין  , בסכומי כסף משמעותיים,מוכות בעשרות אחוזיםנהיו  –התקבלו אצל מבקר המועצה ש -הצעות מחיר  ▪

 !לאמור: איכות גבוהה יותר במחיר נמוך הרבה יותר ▪

 . )בהתאם להצעות המחיר שהציג מבקר המועצה( הספק המבצע וחלףוה הזמנת הרכש בוטלה. לעצורהספק נדרש  –לאור הדיווח המידי של מבקר המועצה  ▪

 ₪ לקופה הציבורית. 20,000נחסכו למעלה מ  ▪

 . פועלת באופן רציני, ענייני ומקצועיבמועצה מנהלת הרכש וחריג וכי כי המדובר במקרה חד פעמי  םהתרשמבקר המועצה מבקש לציין, כי  ▪

 .אימצה את המלצות הביקורת ושילבה אותן בתהליכי העבודה. מנהלת הרכש לקחים באופן מיידימהביקורת הופקו  ▪

 .ולחסכון כספי משמעותי רבות לשיפור התהליכים במועצה הסייע - שבסיוע בעלי התפקידיםב"זמן אמת" המדובר בביקורת  ▪

 

 השתלשלות האירועים: להלן תיאור
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 :7.5.19מזכיר המועצה מתאריך  תגובה כללית של

 מדובר בדוח ביקורת שנעשה ב"זמן אמת" והוכיח את עצמו ככלי עזר חיוני ביותר לניהול רכש המצלמות במקרה הספציפי הנבחן. ▪

תחום הרכש אשר בפעולתה "הגדילה ראש" ופנתה לאיש מקצוע בתחום שהיא לא מבינה בו, על מנת, שיסייע זו ההזדמנות, לברך על הימצאותה של מנהלת הרכש האמונה על  ▪

 בבחירת ההצעה המיטבית למועצה.

בקיאה שהיא פחות  למרות שהתוצאה הסופית הצביעה על כשלים בבחירת הקבלן הזוכה, חשוב לחזק את ידה של מנהלת הרכש להמשיך ולפעול מול גורמי מקצוע בתחומים ▪

 בהם.

ראיה, מיד עם קבלת יחד עם זאת, ניתן לראות שמנהלת הרכש מיישמת במהרה המלצות וכשלים המפורטים בדוח הביקורת ושהיא נחשפת אליהם תוך כדי ביצוע העבודה ול ▪

ד עניינים, לא מאפשרת ליועצים להגיש הצעות טיוטת דוח הביקורת הטמיעה מנהלת הרכש נהלים חדשים בהתקשרות עם יועצים, מקפידה על החתמתם על טופס העדר ניגו

 מחיר עבור המועצה ומקפידה ליישם את כל המלצות הביקורת.

קרה במקרה זה, עת שהוחלף שיתוף הפעולה הפורה בין הביקורת למנהלת הרכש, אמור להוות דוגמה לשאר מחלקות המועצה, על מנת, שנגיע לתוצאות המיטביות למועצה, כפי ש ▪

 שהוכרז כזוכה בקבלן אחר שביצע בפועל את העבודה, בעלות נמוכה יותר ובאיכות גבוהה יותר, לאור ממצאי הביקורת.הקבלן הראשון 

 לסיכום: ממליץ לוועדת הביקורת לשבח הן את עבודת הביקורת והן את התנהלות מנהלת הרכש. ▪

 

1.  

 

המועצה עיגנה נוהל רכש והתקשרויות שנכנס  1/2018במהלך חודש 

 תקין.. 1.1.2018לתוקף החל מתאריך 

 

 תקין   6
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

2.  

 בנוהל רכש והתקשרויות של המועצה נקבע, בין היתר, כדלקמן:

מחלקות המועצה יגישו בקשה בכתב בלבד לביצוע  "

רכישת טובין אך ורק על גבי טופס דרישה לאספקה  

 " חתימתו של מנהל המחלקה הרלוונטי.בצירוף 

 

לא התקבלה דרישה בכתב )טופס דרישה הקבוע בנוהל( וללא  ▪

 מכלול הפרטים הנדרשים הקבועים בנוהל.

 

האחראי על התחום החדש בניגוד לנהלי המועצה קב"ט המועצה  ▪

כלל לא היה מעורב בתהליך הרכש לא הכיר את המפרט הטכני,   -

להזמין ולא חתם על יזום הרכש )כמנהל הכמויות שהתבקשו 

 המחלקה האחראי על תחום הביטחון במוסדות חינוך(.

 
רק לאחר התערבות הביקורת ב"זמן אמת" ורק לאחר הפקת 

קב"ט  -הזמנת עבודה לספק שנחתמה והועברה לספק לביצוע 

והחל לנהל ולפקח אחר פעילות  נדרש לנושאהחדש המועצה 

 .התקנת המצלמות בבית הספר, על ידי הקבלן החדש

7 

יש לוודא שכל דרישה לרכש תועבר  ▪

מהמחלקות הרלוונטיות במועצה 

למנהלת הרכש על גבי טופס ייעודי 

ו/או מייל, הכולל את כל הפרמטרים 

הנדרשים והקבועים בנוהל רכש 

 והתקשרויות של המועצה.

רכש ללא מעורבות  חל איסור לבצע ▪

וללא אישור בחתימה של מנהל 

המחלקה הרלוונטי על הדרישה ועל 

 המפרט הטכני.

 :19.5.19תגובת מנהל מחלקת חינוך 

, הזמנות שבתחום מערכת "כאכן בדר" ▪

החינוך, נחתמות גם על ידי. לעיתים, אני 

חותם לאחר גורם מקצועי שאחראי 

 לתכנון, לניהול, לפיקוח ולבקרה.

במקרה הנ"ל, לא זכור לי שנושא  ▪

המצלמות ב"אור תורה" הובא לאישורי, 

לבחינה שלי או לשיקול דעת שלי. העניין 

הובא לידיעתי, לראשונה, כשאילתה 

מיו"ר הנהגת ההורים בבית הספר, 

מנהלת הרכש  -הנושא  וכאשר בררתי

 מסרה שהנושא מעוכב ונמצא בבדיקה.

לעניין עבודות השיפוצים במוסדות  ▪

הנושא מנוהל  –חינוך ונושאים דומים ה

על ידי מחלקת הנדסה. על מנת לקדם 

הנושא ולהמציא לו משאבים, אני פועל 

 –לאישור תברי"ם מתאימים וכן 

ל"חילוץ" תהליכים תקועים  –לפעמים 

במנגנון המועצה. למרות זאת, אין זה 

אומר שאני הגורם הראשי שמנהל 

נושאים שאינן בתחומי בידע והסמכות 

 "שלי.

 :המשך תגובות בעמוד הבא
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  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 

 :28.3.19תגובת מנהלת הרכש מתאריך  המשך:

מנהל מחלקת חינוך אישר את הוצאת ההזמנה, בכל דרישה שמופנית אליי ממנהל  ▪

מחלקה ברור לי שאותו מנהל אמור לתכלל את כל ביצוע העבודה כולל התייעצות עם 

מנהל מחלקה שיש לו ממשק לנושא, דוגמא לכך אתן בעבודות שיפוצים במוסדות 

עבודה חזקה עליי שהוא  החינוך, כאשר מנהל מחלקת החינוך מבקש להוציא הזמנת

מתייעץ עם מהנדס המועצה או כל גורם רלוונטי. ואכן אין זה מתפקידי להעביר את 

 הטיפול לגורמים מקצועיים אחרים.

 חשוב לציין בנוסף כי קב"ט המועצה היה בתקופה זו חדש וטרם נכנס לעובי הקורה. ▪

 טופס דרישה מעודכן הוכן ע"י הקניינית ויופץ למנהלים בקרוב." ▪

 
 :2.5.19תגובת קב"ט המועצה מתאריך 

 אכן לא הייתי מעורב בתהליך הכנת המפרט ובתהליך הרכש." ▪

נדרשתי לנושא רק בעת החלפת הקבלן לקבלן חדש לפי הצעות המחיר שהגיש  ▪

 המבקר.

)מיד עם כניסתי  אכן הייתי צריך להיות יותר מעורב בנושא עוד בתחילת הפרוייקט ▪

 לתפקידי(".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

3.  

סייע בהליך רכש שיבבקשה  מנהלת הרכש פנתה ליועץ חיצוני ▪

שלא הועסק באופן ישיר בפרויקט זה זאת למרות  - המצלמות

, לא קיבל תמורה בגין עבודה )הועסק במכרז אחר שבוצע כשנה קודם לכן(

זו, ההתקשרות הקודמת איתו הסתיימה ואף שולמה לו מלוא 

 .התמורה כחצי שנה קודם לכן

 היועץ התבקש לבצע "טובה" למועצה.

 

לא חתם על טופס ניגוד עניינים, בניגוד לנדרש היועץ החיצוני  ▪

 .2.2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

8 

יש להימנע מהעסקת יועצים ללא  ▪

יעוץ  למועצהתמורה, הגם שנתנו 

 בעבר.

כל יועץ נדרש לחתום על טופס ניגוד  ▪

עניינים כמצוין בחוזר מנכ"ל משרד 

 .2.2011הפנים מספר 

 

 :19.3.19מתאריך התייחסות מנהלת הרכש 

 "מקבלת את המלצות הביקורת. ▪

היועץ הועסק כבר במועצה בפרויקט  ▪

מצלמות אחר. היה טבעי מבחינתי לפנות 

לבעל מקצוע בתחום, על מנת, לשדרג את 

הרכש. הפניה ליועץ היתה בתום לב ורק 

מתוך כוונה לסייע למועצה, במועד שלא 

 היה בעל תפקיד אחר שמבין בתחום.

תודה  -בעניין טופס ניגוד עניינים  ▪

שהסבת את תשומת ליבי לעניין טופס 

העדר ניגוד עניינים, כך ננהג מהיום 

ואילך וטופס זה ייכנס לנוהל עבור כל 

 ."יועץ שנתקשר עימו בעתיד
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

4.  

 אינו איכותי דיו. -המפרט שנקבע על ידי היועץ החיצוני 

כלל לא נדון על ידי בעלי התפקידים נושא המפרט ואיכות המצלמות 

 במועצה ולא אושר בחתימה על ידי מנהל המחלקה/יוזם הרכש.

 
 :במפרט שהוגדר על ידי היועץ החיצוני

מסך צפייה ובקרה אליו נדרש לחבר את כל  חסר ולא נכלל ▪

 המצלמות לצורך צפייה במצלמות.

 

מצלמות אבטחה, בעוד  26הרכש שבוצע בפועל מגדיר רכש של  ▪

קטן  ערוצים בלבד ) 16שאותו מפרט כולל מערכת הקלטה של 

 יחידות. 2ולכן נרשם במפרט  –( ממספר המצלמות הנדרש

מצלמות ביחידה אחת,   32יודגש, שקיים בשוק מערכת הקלטה של  

ללא צורך בהתקנת מספר יחידות )אף במחיר נמוך מהמחירים 

 שהוגשו על ידי היועץ החיצוני(.

 

מגה פיקסל, בעוד במועד הרכש  2המפרט כולל מצלמות באיכות  ▪

מדובר במצלמות ישנות יחסית ומקובל במועד ביצוע הרכש 

 מגה פיקסל.  4לרכוש דגם משופר יותר באיכות של 

9 

מנהל המחלקה/יוזם הרכש נדרשים  ▪

לאשר בחתימה את המפרט הטכני 

 שהוגדר לרכש.

יש לבצע פיקוח ובקרה אודות  ▪

המפרט הטכני הנקבע על ידי 

היועצים החיצוניים ולוודא התאמה 

לצרכים שהוגדרו על ידי יוזרם 

הרכש. כמובן, שלהגדרת מפרט טכני 

על ידי היועץ החיצוני יכולות להיות 

ות הרכש, מספר השפעות על על

המציעים שיכולים להגיש הצעה 

 וכד'.

 :28.3.19תגובת מנהלת הרכש מתאריך 

"חשוב לי לציין כי גם בראיה לאחור בנסיבות 

שתוארו היה נכון וחכם לפנות לבעל מקצוע 

המבין בתחום ועובד עם המועצה בפרויקטים 

דרך מנהל   -דומים אחרים, אולם בדרך שונה  

 המחלקה הרלוונטי."

 

 :2.5.19גובת קב"ט המועצה מתאריך ת

"אכן לא הייתי מעורב בהליך קביעת  ▪

 הצורך, המפרט וכתב הכמויות.

כיום, כל מכרז שקשור לתחום הביטחון  ▪

והמצלמות מתחיל בהגדרת הצורך 

ובליווי של יועץ מטעמי המלווה את 

 הפרויקט מתחילתו ועד סופו."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

5.  

והתקשרויות של המועצה נקבע, כי מנהל הרכש בהתאם לנוהל רכש 

 יבצע את הרכש ויפנה לספקים, כדלקמן: הוא במועצה

  - מנהל הרכש יפנה לספקים שונים לצורך קבלת הצעות מחיר "

 " אותם יקבל ע"ג דף לוגו או בצרוף חותמת וחתימה.

 

ברכש מצלמות אבטחה  – נוהל רכש של המועצהבבניגוד לאמור  ▪

היועץ  -₪  80,000 -בבית ספר אור תורה בהיקף כספי של כ

  ללא תמורה ישירה לפרויקט וכ"טובה" שסייע למועצה  החיצוני

 -)כ ביטל את הצעות המחיר שהגיש מנהל בית הספרש הוא זה -

שפנה ביוזמתו שקבע את המפרט, הוא זה וא זה , ה₪( 61,000

שהגיש את הצעות המחיר זה א הוולמספר ספקים שהוא בחר 

 למועצה כ"תורה מסיני", ללא מעורבות של בעל תפקיד במועצה. 

 

מהצעות גבוהות בעשרות אחוזים שהציג היועץ הצעות המחיר  ▪

 .(2)חלקן גבוהות בלמעלה מפי  מנהל בית הספרהמחיר שהציג 

 

אודות לא בוצעה בקרה לאמור בנוהל הרכש של המועצה,  בניגוד ▪

 המחיר שהגיש היועץ החיצוני למועצה.הצעות 

 
העובדה כי יועץ חיצוני המועסק ללא תמורה ישירה בפרויקט הוא זה 

הקובע באופן בלעדי את המפרט, קובע באופן בלעדי את הספקים 

אליהם יש לפנות לקבל הצעות מחיר, הוא הגורם שפונה אל הספקים 

, הוא מקבל באופן אישי וישיר )ללא מעורבות גורם כלשהו במועצה(

את הצעות המחיר והוא זה שמספק בפועל את הצעות המחיר מאותם 

 מהווה כשל מהותי בהליך הרכש. -ספקים למועצה 

10 

יש להפריד באופן מוחלט בין יועץ חיצוני 

שמגיש מפרט טכני לבין הגורם המבצע 

את הרכש בפועל, הפונה לספקים ומקבל 

 את הצעות המחיר.

 :19.3.19מתאריך התייחסות מנהלת הרכש 

יועצים  –מכאן ואילך ו"הפקתי לקחים  ▪

 .לא יספקו הצעות מחיר

 פעלתי בנושא בתום לב. חשבתי שיועץ ▪

משרת את האינטרס של  חיצוני

 המועצה."
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

6.  

ועדת רכש של המועצה אישרה את ההתקשרות עם הספק שהוצע  ▪

  .תקין המצלמות החיצוני.על ידי יועץ 

 

בין הצעות המחיר שהציג היועץ   ויותר  70%הפער המשמעותי של   ▪

 ת המחירלהצעביחס ₪(  79,619הצעת המחיר שזכתה ) - עצמו

₪( שהוצגו  143,231) 3מספר  ת המחיר₪( והצע 135,779) 2מספר 

של מחודשת לא הביאו לבחינה  - ועדת הרכש של המועצהלו

רף העובדה לאי סבירות ופערים בין , חההצעות שהתקבלו

 .ההצעות חריגים ביותר

 

גבוהות בעשרות היו בנוסף, העובדה שהצעות המחיר של היועץ  ▪

₪,  61,893) אחוזים מההצעות המחיר שהציג מנהל בית הספר

גם הם לא הביאו לבחינת הצעות המחיר   –₪(    63,531  -₪ ו  62,000

 של היועץ.

 
קרוב ביותר הבסכום  - שזכתה הינהצעה ההעובדה שה בנוסף, ▪

ויתר ₪(  1,700 -)נמוך רק בכ "מכרז"לסכום המחייב ביצוע 

גם היא לא  -המחייב מכרז הרבה מעבר לסכום ההצעות הינן 

הצעות  את נאותותנוספת  לשאול שאלות ולבחון פעםהביאה 

 המחיר שהתקבלו.

11 

בין  30%בכל מקרה של פער מעל  ▪

המחיר  הצעת המחיר הזוכה להצעות

מחייב תשומת לב מיוחדת   -האחרות  

 של מנהלת הרכש וועדת הרכש.

בכל מקרה שההצעה הזוכה נמוכה  ▪

₪ מהסכום  2,000בסכום של עד 

מחייב  -הנדרש לבצע מכרז בתקנות 

תשומת לב מיוחדת של מנהלת הרכש 

 וועדת הרכש.

 :19.3.19מתאריך התייחסות מנהלת הרכש 

שהציג את ההצעה "הרציונל היה שהספק 

זכה גם במכרז שנה קודם לכן   ביותר,  הנמוכה

של כלל המצלמות בישוב, ולכן היתה לו 

מוטיבציה להמשיך לתת שירות למועצה. וגם 

 .ות יותר זולות כי הוא נמצא באזורהעלוי

כי מאחר ואין לי הבנה  ומציינת, שוב חוזרת

מקצועית בתחום ובאותה תקופה לא היה 

 עובדיבתחום בקרב  ןמבישגורם מקצועי 

הסתמכתי על יועץ שנבחר ע"י  ,המועצה

הקב"ט הקודם שהבין מאוד בתחום. לאור 

זאת הסתמכנו בוועדת הרכש על שיקוליו 

 על לטענה באשרהמקצועיים של היועץ. 

 ההצעות מיתר גדולים בפערים זוכה בחירת

 ריםבהס  שנתן  המומחה  של  התייחסות  ניתנה

 היתר בין הנובעים במחיר לפערים"פ בע

 ".בשטח הזוכה הקבלן של מהימצאותו
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

7.  

 -₪ ו ₪135,779,  79,619ההצעות שהתקבלו מהיועץ החיצוני ) 3 ▪

בסכומים גבוהים ביותר, הרבה מעבר  הינם -₪(  143,231

 לסכומים המקובלים בשוק.

 

אינן כוללות תאריך,  –הצעות המחיר שהתקבלו מהיועץ החיצוני  ▪

ללא לוגו של המציעים, ללא פרטי המציעים וללא טלפונים של 

 )רק חותמת וחתימה(. המציעים

 

מגה פיקסל  4)מצלמות באיכות מפרט איכות יותר המבקר העביר  ▪

 16של  2ערוצים במקום  32מגה פיקסל, מערכת הקלטה אחת של  2במקום 

 המצלמות שכלל לא נכלל במפרט של היועץ(חוזי  להצגת    LCD32רוצים ומסך  ע

ספקים אחרים והתקבלו הצעות מחיר בהיקף כספי הנמוך  3 -ל

ביחס להצעה הנמוכה ביותר של היועץ החיצוני   25%בשיעור של  

 . (ש"ח 68,760 -₪ ו ₪61,294,  58,923)

 ₪.  20,000חסכון של למעלה מ 

 

לאמור: לא רק שהמפרט שודרג באופן משמעותי ביותר וללא  ▪

ההצעות שהתקבלו אצל מבקר המועצה נמוכות באופן  –היכר 

משמעותי בעשרות אחוזים מהצעות המחיר על בסיסן המועצה 

 הפיקה הזמנת רכש לספק לביצוע.

 

 ראה תיעוד כלל המסמכים והצעות המחיר בנספחים א' ועד יב'. 
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 -לאור ממצאי הביקורת וב"זמן אמת" 

ניתנה הנחיה מידית להפסיק את הליך 

הרכש, לבטל את הזמנת העבודה שכבר 

נחתמה ונמסרה לספק, לעצור את הספק 

שקיבל את הזמנת העבודה מלהיכנס 

לעבודה. מדובר בחסכון משמעותי 

 למועצה.

 :שבוצעו לאור ממצאי הביקורתפעולות 

הודיע קב"ט המועצה   –  2.12.18בתאריך   ▪

לספק לא להתחיל בביצוע התקנת במייל  

 המצלמות והעבודות.

הנחה ראש המועצה  –  12.12.18בתאריך   ▪

לעצור באופן מיידי את הליך ביצוע 

 הזמנת הרכש שנחתמה וביצוע העבודות.

בפרוטוקול ועדת  – 23.12.18בתאריך  ▪

לאור בדיקת מבקר רכש נקבע, כי 

הצעות  3את  הועדה פוסלתהמועצה, 

הצעות  3המחיר שהגיש היועץ והתקבלו 

 המחיר שהציג מבקר המועצה.

לה הזמנת רכש בוט – 31.12.18בתאריך  ▪

₪  79,618.50בסך כספי של  792מספר 

 )כולל מע"מ(.

הופקה הזמנת  – 31.12.18בתאריך  ▪

לפי המלצת  1080עבודה חדשה מספר 

₪  58,922מבקר המועצה בסך כספי של 

 )כולל מע"מ(.
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 נהלים בתחום הרכש  .53

 כללי

 .מכרזים וקבלת הצעות הרכש,בתחום  , עוסקתהתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות .53.1

 

)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נדרש לבצע מכרז, אלא אם ההיקף הכספי של 8בהתאם לסעיף  .53.2

 .₪2018, נכון לחודש אוקטובר  69,700 -הרכש נמוך מסך של כ

 
ביצוע התקנות דורשות מהרשות לקבוע נוהל מחייב לאופן    –במקרה של רכש מתחת להיקף הכספי הנדרש מכרז   .53.3

 הרכש.

 

 ממצאים

 תקין. .1.1.2018שנכנס לתוקף החלא מתאריך  המועצה עיגנה נוהל רכש והתקשרויות 1/2018במהלך חודש  .53.4

 

 .תקיןהנוהל קובע ומפרט את הליכי הרכש שהמועצה נדרשת לבצע בעת מכרז וכן בסכומים הנמוכים ממכרז.  .53.5

 
הצעות מחיר בכתב וכן את אישורה  3יש לקבל  –₪  ₪69,500 עד  15,001בהתאם לנוהל בהתקשרות בשווי של  .53.6

 של ועדת הרכש והתקשרויות.
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 יוזם הרכש  .54

 כללי

הינו בתחום אחריותו של  -הביטחון והתקנת מצלמות אבטחה במודות החינוך ברחבי המועצה ניהול מערך  .54.1

 קב"ט המועצה שהינו גם קב"ט מוסדות חינוך.

 

, מחלקות המועצה יגישו 1.1.2018שהינו בתוקף מתאריך  בהתאם לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות במועצה .54.2

י טופס דרישה לאספקה בצירוף חתימתו של מנהל המחלקה בקשה בכתב בלבד לביצוע רכש טובין אך ורק על גב

 הרלוונטי, כדלקמן:

מחלקות המועצה יגישו בקשה בכתב בלבד לביצוע רכישת טובין אך ורק על גבי טופס דרישה "
 ...לאספקה בצירוף חתימתו של מנהל המחלקה הרלוונטי.)רצוי במייל(

בדיקת יתרת תקציב בספר התקציב, והוא טופס הדרישה יאושר ע"י מנהל המחלקה בתום 
 יכלול את הפרטים:

 פרטי המחלקה / בעל הדרישה ✓

 תאריך הגשת הדרישה ✓

 )אם וככל שקיימים( בציון אפיונים ודרישות מיוחדותתיאור הפריט או השירות,  ✓

 הכמות הנדרשת ✓

 הסעיף התקציבי לחיוב בגין הרכישה ✓

 מטרת הרכישה ✓

 מועד רצוי לאספקה. ✓

 בית עבור המחלקה בדיקת יתרה תקצי ✓

 " שהסעיף התקציבי יהיה תואם את מהות ההוצאה. ✓

 

 ממצאים

לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות של המועצה, בהליך ביצוע רכש  1מסקירת הביקורת עולה, כי בניגוד לסעיף  .54.3

וללא מכלול   )טופס דרישה הקבוע בנוהל(  לא התקבלה דרישה בכתב  –מצלמות אבטחה לבית הספר אור תורה  

דרישות, מטרת הרכישה, סעיף תקציבי : בעל הדרישה, תיאור הפריט בציון  הפרטים הנדרשים הקבועים בנוהל

 וכד'.

 

הרכש לא  כלל לא היה מעורב בתהליך -יתרה מכך, בניגוד לנהלי המועצה קב"ט המועצה האחראי על התחום  .54.4

הכיר את המפרט הטכני, הכמויות שהתבקשו להזמין ולא חתם על יזום הרכש )כמנהל המחלקה האחראי על 

זמן אמת" ורק לאחר הפקת הזמנת עבודה לספק שנחתמה והועברה ב"  להתערבות הביקורתהתחום(. רק לאחר  

 קב"ט המועצה נדרש לנושא. - לספק לביצוע
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 :המלצות
עודי ו/או ילמנהלת הרכש על גבי טופס יבמועצה יש לוודא שכל דרישה לרכש תועבר מהמחלקות הרלוונטיות  ▪

 קשרויות של המועצה.מייל, הכולל את כל הפרמטרים הנדרשים והקבועים בנוהל רכש והת

על הדרישה ועל המפרט  חל איסור לבצע רכש ללא מעורבות וללא אישור בחתימה של מנהל המחלקה הרלוונטי ▪

 .הטכני
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 ניגוד עניינים  .55

 כללי

בנושא "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים  4.4.11מתאריך  2.11חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  .55.1

חיצוניים ברשויות המקומיות", מחייב להחתים כל יועץ חיצוני על גבי טופס ייעודי המצורף בהעסקת יועצים 

 לחוזר.

 

בין היתר נקבע בחוזר מנכ"ל הנ"ל, כי יועץ עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות  .55.2

 ון ולמנוע ניגוד עניינים.המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא. מטרת הנוהל לבח

 
 , כדלקמן:2.11להלן הפתיח לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .55.3

 

 

 ממצאים

שלא הועסק באופן ישיר , זאת למרות שיסייע בהליך רכש המצלמותבקשה ב מנהלת הרכש פנתה ליועץ חיצוני .55.4

, לא קיבל תמורה בגין עבודה זו, ההתקשרות הקודמת כן(כשנה קודם להועסק במכרז אחר שבוצע  )  בפרויקט זה

  .איתו הסתיימה ואף שולמה לו מלוא התמורה כחצי שנה קודם לכן

 .היועץ התבקש לבצע "טובה" למועצה

 .14.3.18הזמנת עבודה שניתנה ליועץ החיצוני וכרטסת הנהלת חשבונות המעידה על ביצוע התשלום בתאריך  - יג'ראה נספח 

 

לחתום   -קורת עולה, כי המועצה לא דורשת מהיועצים השונים שלה בכלל ומיועץ המצלמות בפרט  מסקירת הבי .55.5

 .2.11על טופס ניגוד עניינים, בניגוד לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

 

 

  

 :המלצות
 יש להימנע מהעסקת יועצים ללא תמורה, הגם שנתנו למועצה יעוץ בעבר. ▪

 .2.2011ניגוד עניינים כמצוין בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר כל יועץ נדרש לחתום על טופס  ▪
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 מפרט טכני  .56

 כללי

 ביצוע רכש מיטבי, כל שכן, בעת רכש ציוד אלקטרוני וטכני, מחייב הגדרת מפרט טכני מדויק לרכש. .56.1

 

 ניתן לבצע הליך של תמחור בין ספקים. –רק לאחר הגדרת מפרט טכני  .56.2

 
, כל התקשרות של רשות מקומית עם ספק ו/או יועץ 2/2011בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר מנכ"ל מספר   .56.3

 חיצוני, נדרש היועץ לחתום על טופס העדר ניגוד עניינים.

 ממצאים

 יר ממספר ספקים.הצעות מח 3מסקירת הביקורת עולה, כי מנהל בית הספר העביר למנהלת הרכש  .56.4

 

שהמפרט לא מספיק איכותי והגדיר מפרט לאחר קבלת הצעות המחיר ממנהל בית הספר, קבע היועץ החיצוני  .56.5

 .טכני חדש

 
 נושא המפרט ואיכות המצלמות כלל לא נדון במועצה ולא אושרו בחתימה על ידי מנהל המחלקה/יוזם הרכש. .56.6

 
 אינו איכותי דיו. -יועץ החיצוני שנקבע על ידי ההמפרט מסקירת הביקורת עולה, כי  .56.7

 
 במפרט שהוגדר על ידי היועץ החיצוני: .56.8

 מסך צפייה ובקרה אליו נדרש לחבר את כל המצלמות לצורך צפייה במצלמות. חסר ולא נכלל ▪

 16מצלמות אבטחה, בעוד שאותו מפרט כולל מערכת הקלטה של  26והרכש שבוצע בפועל מגדיר רכש של  ▪

 יחידות. 2ולכן נרשם במפרט  –( ממספר המצלמות הנדרשקטן ערוצים בלבד )

מצלמות ביחידה אחת, ללא צורך בהתקנת מספר יחידות )אף  32יודגש, שקיים בשוק מערכת הקלטה של 

 במחיר נמוך מהמחירים שהוגשו על ידי היועץ החיצוני(.

ומקובל נות יחסית מדובר במצלמות ישמגה פיקסל, בעוד במועד הרכש  2המפרט כולל מצלמות באיכות  ▪

  .פיקסל המג 4של באיכות יותר לרכוש דגם משופר במועד ביצוע הרכש 

 

 

  

 :המלצות
יש לבצע פיקוח ובקרה אודות המפרט הטכני הנקבע על ידי היועצים החיצוניים ולוודא התאמה לצרכים  ▪

ות להיות השפעות שהוגדרו על ידי יוזרם הרכש. כמובן, שלהגדרת מפרט טכני על ידי היועץ החיצוני יכול

 על עלות הרכש, מספר המציעים שיכולים להגיש הצעה וכד'. 

 מנהל המחלקה/יוזם הרכש נדרשים לאשר בחתימה את המפרט הטכני שהוגדר לרכש. ▪
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 בחירת הספקים  .57

 כללי

 הינו מהותי בהליך רכש. –בחירת הספקים מהם המועצה פונה בבקשה לקבל הצעות מחיר  .57.1

 

 בתחום זה אף נקבע ספר ספקים, המגדיר את הספקים מהם ניתן לקבל הצעות מחיר. .57.2

 

לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות של המועצה נקבע, כי מנהל הרכש במועצה יבצע את הרכש,   4בהתאם לסעיף   .57.3

 כדלקמן:

אותם יקבל ע"ג דף לוגו או  -הרכש יפנה לספקים שונים לצורך קבלת הצעות מחירמנהל "

 " בצרוף חותמת וחתימה.

 

לנספח א' לנוהל, כי בתחומים מקצועיים בהם מנהלי מחלקות מגישים את הצעות המחיר  8עוד נקבע בסעיף  .57.4

 כדלקמן:והם אלה שחתומים על ההזמנה, נדרש לבצע בקרה על הצעות המחיר, 

בתחומים מקצועיים בעבודות קבלניות יילקחו הצעות המחיר ע"י מנהלי המחלקות והם אלו "

 " שיהיו חתומים על ההזמנה, להצעות מחיר אלו תהיה בקרה ע"י עוזר ראש המועצה או הרכש.

 

 ממצאים

ברכש מצלמות אבטחה בבית ספר  – לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות של המועצה 4בניגוד לאמור בסעיף  .57.5

היועץ החיצוני שסייע למועצה ללא תמורה ישירה לפרויקט,   -₪    80,000  -אור תורה בפרויקט בהיקף כספי של כ

שהוא בחר  יםהוא זה שפנה ביוזמתו למספר ספק –שהגיש מנהל בית הספר  ראשר ביטל את הצעות המחי

 י". והוא שהגיש את הצעות המחיר למועצה כ"תורה מסינ

 

 61,893)  מהצעות המחיר שהציג מנהל בית הספר  גבוהות בעשרות אחוזיםיודגש, כי הצעות המחיר שהציג היועץ   .57.6

 .₪( 63,531 -₪ ו ₪62,000, 

 .הצעות המחיר שהציג מנהל בית ספר אור תורה –טו' ראה נספח 

 

אודות הצעות המחיר שהגיש לנספח א' לנוהל הרכש של המועצה, לא בוצעה בקרה  8בניגוד לאמור בסעיף  .57.7

 היועץ החיצוני למועצה.

 
, הוא זה הקובע את קובע את המפרטזה ההעובדה כי יועץ חיצוני המועסק ללא תמורה ישירה בפרויקט הוא  .57.8

הספקים אליהם יש לפנות לקבל הצעות מחיר, הוא פונה אליהם באופן אישי וישיר )ללא מעורבות גורם כלשהו 

כשל מהותי בהליך  מהווה - למועצהספקים מאותם את הצעות המחיר בפועל מספק זה ש במועצה( והוא

 הרכש, כל שכן שעובדים עם יועצים חיצונים בתחום זה.

 

 

 

 :המלצה
יש להפריד באופן מוחלט בין יועץ חיצוני שמגיש מפרט טכני לבין הגורם המבצע את הרכש בפועל אשר הפונה לספקים 

 ומקבל את הצעות המחיר.
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 אישור ועדת רכש  .58

 כללי

₪   15,000לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות של המועצה, נדרש לאשר רכש בסכום שמעל   5.3.4בהתאם לסעיף   .58.1

 בוועדת רכש והתקשרויות של המועצה, כדלקמן:

הצעות מחיר בכתב וכן את  3יש לקבל  –₪  ₪69,500 עד  15,001"בהתקשרות בשווי של 

 אישורה של ועדת הרכש והתקשרויות."

 

, מועד אישור ההתקשרות עם הספק הזוכה, 10/18תקרת הסכום שממנו ואילך נדרש לבצע מכרז נכון לחודש  .58.2

 ₪. 69,700הינו 

 

לנספח א' לנוהל רכש והתקשרויות של המועצה, מנהל הרכש נדרשת להעביר את הנתונים  6בהתאם לסעיף  .58.3

 לועדת רכש לצורך קבלת החלטה, כדלקמן:

"מנהל הרכש יכין טבלת בדיקה והשוואת מחירים של הצעות המחיר לגבי כל רכישה של 

קול ועדת הרכש והם  טובין. הטבלה הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך או/ו מפרוטו

 יצורפו יחד למסמכי התשלום בגין הרכישה."

 

 ממצאים

 ועדת רכש והתקשרויות של המועצה אישרה את ההתקשרות עם הספק שהוצע על ידי יועץ המצלמות החיצוני .58.4

  .תקין .16.10.18בתאריך 

 .16.10.18רויות מתאריך ועדת התקשאישור  -יד' ראה נספח 

 

( כולל מע"מ ₪ 79,619 -₪ ללא מע"מ ו 68,050בין הצעת המחיר שזכתה ) - ויותר 70%הפער המשמעותי של  .58.5

₪  122,420) 3( והצעת המחיר מספר כולל מע"מ ₪ 135,779 -₪ לפני מע"מ ו 116,050) 2להצעת המחיר מספר 

לא הביאו לבחינה מחודשת של  -( שהוצגו לוועדת הרכש של המועצה כולל מע"מ ₪ 143,231 -לפני מע"מ ו

 ההצעות שהתקבלו, חרף העובדה לאי סבירות ופערים חריגים ביותר.

 

גבוהות בעשרות אחוזים מההצעות המחיר שהציג מנהל בית היו בנוסף, העובדה שהצעות המחיר של היועץ  .58.6

 גם הם לא הביאו לבחינת הצעות המחיר של היועץ. –₪(  63,531 -₪ ו ₪62,000,  61,893) הספר

 .הצעות המחיר שהציג מנהל בית ספר אור תורה –טו' ראה נספח 

 

 -בסכום הקרוב ביותר לסכום המחייב ביצוע "מכרז" )נמוך רק בכ -בנוסף, העובדה שההצעה שזכתה הינה  .58.7

גם היא לא הביאה לשאול שאלות ולבחון  -₪( ויתר ההצעות הינן הרבה מעבר לסכום המחייב מכרז  1,700

 המחיר שהתקבלו.פעם נוספת את נאותות הצעות 
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצות
מחייב תשומת לב מיוחדת של  -בין הצעת המחיר הזוכה להצעות המחיר האחרות  30%בכל מקרה של פער מעל  ▪

 מנהלת הרכש וועדת הרכש.

מחייב תשומת  -בתקנות מכרז  הנדרש לבצע₪ מהסכום  2,000בכל מקרה שההצעה הזוכה נמוכה בסכום של עד  ▪

 מנהלת הרכש וועדת הרכש.לב מיוחדת של 
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ממחירי שוק 30%בגין הצעות במחירים הגבוהים ב  -ניפוק הזמנת עבודה   .59

 כללי

 הליך ביצוע רכש נאות נדרש, על מנת, לוודא שהרכש מבוצע במחירי שוק. .59.1

 

יצור קבלת הצעות   –פניה לספקים באופן שוויוני, תוך הצגת מפרט טכני נדרש, וקבלת ההצעות באופן דיסקרטי   .59.2

 המחיר המיטביות.

 

 ממצאים

 הצעות מחיר.  3התקבלו על ידי היועץ החיצוני  .59.3

בסכומים גבוהים ביותר הרבה מעבר לסכומים המקובלים  הינם -מהיועץ החיצוני ההצעות שהתקבלו  3כל 

 בשוק.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו מהיועץ החיצוני )כולל מע"מ(

 )ראה נספח א'( ₪ 79,619 -  555ספק ברק  -  1 מס' הצעת מחיר

 )ראה נספח ב'( ₪ 135,779 -  אל נוי מערכות -  2 מס' הצעה מחיר

 )ראה נספח ג'( ₪ 143,231 - לוי חנניה-מערכותברק  -  3 מס' הצעה מחיר

 

אינן כוללות תאריך, ללא לוגו של המציעים, ללא פרטי  –כלל הצעות המחיר שהתקבלו מהיועץ החיצוני  .59.4

 , מלבד חתימה על גבי מסמך המפרט שהעביר אליהם היועץ.המציעים, ללא טלפונים של המציעים

 .555 מהספק ברק 1הצעת מחיר מספר  -ראה נספח א' 

 מהספק אל נוי מערכות. 2הצעת מחיר מספר  -ראה נספח ב' 

 מהספר ברק מערכות. 2הצעת מחיר מספר  -ראה נספח ג' 

 

₪ )כולל מע"מ(.    79,618.50בסך    792לאור הצעות המחיר שהתקבלו מהיועץ החיצוני, הופקה הזמנת רכש מספר   .59.5

 .16.10.18נושאת תאריך הזמנת הרכש נחתמה והועברה לספק לביצוע. ההזמנה 

 .16.10.18נושאת תאריך ₪ ה 79,618.50בסך כספי של  792הזמנת עבודה מספר  -ראה נספח ד' 

 
)לאחר שנחתמה הזמנת עבודה והועברה לספק  ביקורת ב"זמן אמת"בשלב זה נכנס מבקר המועצה לביצוע  .59.6

  .ולפני ביצוע העבודה(

 

 32מגה פיקסל, מערכת הקלטה אחת של  2ה פיקסל במקום מג 4)מצלמות באיכות ניתן מפרט איכות יותר 

ספקים   3  -ל  להצגת המצלמות שכלל לא נכלל במפרט של היועץ(  LCD32ערוצים ומסך    16של    2ערוצים במקום  

ביחס  25%המועצה הצעות מחיר בהיקף כספי הנמוך בשיעור של הפנימי של מבקר ה והתקבלו אצלאחרים 

משתי   65%  -ובהיקף כספי הנמוך בכ  ₪(  20,000ץ החיצוני )חסכון של למעלה מ  של היועביותר  להצעה הנמוכה  

 ההצעות הנוספות שהציג היועץ החיצוני.
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

להלן הצעות המחיר שהתקבלו אצל מבקר המועצה )בגין מפרט משודרג באופן ניכר מההצעות שהתקבלו 

 במועצה(:

 .)ראה נספח ה'(₪  58,923 - אם.אר.אס תקשורת מחשבים - 4הצעה מספר 

 .'(ו)ראה נספח ₪  68,760 -  א.ש מערכות תקשורת - 5הצעה מספר 

 .'(ז)ראה נספח ₪  61,294 -   ברק מערכות - 6הצעה מספר 

 

 אם.אר.אס תקשורת מחשביםמהספק ב -שהתקבלה אצל מבקר המועצה  - 4הצעת מחיר מספר  -' הראה נספח 

 .אש מערכות תקשורתמהספק  -שהתקבלה אצל מבקר המועצה  - 5הצעת מחיר מספר  -' וראה נספח 

 מהספר ברק מערכות. -שהתקבלה אצל מבקר המועצה  - 6הצעת מחיר מספר  -' זראה נספח 

 

ההצעות שהתקבלו אצל מבקר המועצה  –לאמור: לא רק שהמפרט שודרג באופן משמעותי ביותר וללא היכר  .59.7

נמוכות באופן משמעותי בעשרות אחוזים מהצעות המחיר על בסיסן המועצה הפיקה הזמנת רכש לספק 

 לביצוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאור ממצאי הביקורת ו"בזמן אמת" טרם ביצוע העבודה בגינה הועברה הזמנת עבודה לספק: .59.8

 נשלח מייל מיידי להנהלת המועצה אודות ממצאי הביקורת. – 30.11.18בתאריך   .59.8.1

המפרט את הממצאים הראשונים  30.11.18תכתובת דואר אלקטרוני של מבקר המועצה להנהלת המועצה מתאריך  –' חראה נספח 

 .שנמצאו בביקורת ב"זמן אמת" של מבקר המועצה ודרישה לבחון את הרכש באופן מיידי

 

 הודיע קב"ט המועצה לספק לא להתחיל בביצוע התקנת המצלמות והעבודות. – 2.12.18בתאריך  .59.8.2

 
 

הנחה ראש המועצה לעצור באופן מיידי את הליך ביצוע הזמנת הרכש שנחתמה  – 12.12.18בתאריך  .59.8.3

 וביצוע העבודות.

 :המלצה
יך הרכש, לבטל את הזמנת העבודה שכבר ניתנה הנחיה מידית להפסיק את הל  -לאור ממצאי הביקורת וב"זמן אמת"  

לעצור את הספק שקיבל את הזמנת העבודה מלהיכנס לעבודה. מדובר בחסכון משמעותי  ונמסרה לספק,נחתמה 

 למועצה.
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 .12.12.18הנחיית ראש המועצה מתאריך  –' טראה נספח 

 

הצעות המחיר  3ל המועצה את שפסלה ועדת רכש לאור בדיקת מבקר המועצה,  – 23.12.18בתאריך  .59.8.4

 הצעות המחיר שהציג המבקר הפנימי. 3שהגיש היועץ והתקבלו 

 
 .23.12.18החלטת ועדת רכש של המועצה מתאריך  –' יראה נספח 

 

 .₪ )כולל מע"מ( 79,618.50בסך כספי של  792בוטלה הזמנת רכש מספר  – 31.12.18בתאריך  .59.8.5

 ₪. 79,618.50בסך כספי של  792ביטול הזמנת רכש מספר  –' יאראה נספח 

 

לפי המלצת מבקר המועצה בסך כספי  1080הופקה הזמנת עבודה חדשה מספר  – 31.12.18בתאריך  .59.8.6

 ₪ )כולל מע"מ(. 58,922של 

 ₪. 58,922בסך כספי של  31.12.18 מתאריך 1080הזמנת רכש חדשה מספר –' יבראה נספח 
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 368 מתוך  340 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 נספח א'

 

 )נספח א'( ₪ 79,619 -  בע"מ" 555ברק "ספק  -  1 מס' הצעת מחיר
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 נספח ב'

 

 ₪ 135,779 -  "נוי מערכות-"אל -  2 מס' הצעה מחיר
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 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 נספח ג'

 

 )נספח ג'( ₪ 143,231 -  ברק מערכות -  3 מס' הצעה מחיר
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 368 מתוך  343 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 נספח ד'

 ₪16.10.18 הנושאת תאריך  79,618.50בסך כספי של  792הזמנת עבודה מספר 
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 368 מתוך  344 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 נספח ה'

 מהספק באם.אר.אס תקשורת מחשבים 4הצעת מחיר מספר 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  345 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ו'

 מהספק אש מערכות תקשורת 5הצעת מחיר מספר 

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  346 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ז'

 מהספר ברק מערכות 6הצעת מחיר מספר 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  347 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ח'

 

המפרט את הממצאים הראשונים  30.11.18אלקטרוני של מבקר המועצה להנהלת המועצה מתאריך תכתובת דואר 

 שנמצאו בביקורת ב"זמן אמת" של מבקר המועצה ודרישה לבחון את הרכש באופן מיידי

 

 



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  348 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 .12.12.18הנחיית ראש המועצה מתאריך  –' טראה נספח 

 נספח ט'

 

 זמנת הרכש שנחתמה וביצוע העבודותבאופן מיידי את הליך ביצוע ה לעצור 12.12.18הנחיית ראש המועצה מתאריך 

 

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  349 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח י'

 23.12.18החלטת ועדת רכש של המועצה מתאריך 

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  350 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'נספח יא

 ₪ 79,618.50בסך כספי של  792ביטול הזמנת רכש מספר 

 

 

 

 



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  351 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'נספח יב

 

 ₪ 58,922בסך כספי של  31.12.18מתאריך  1080הזמנת רכש חדשה מספר 

 

 

 



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  352 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח יג'
 [2מתוך  1]עמוד 

 

 14.3.18הזמנת עבודה שניתנה ליועץ החיצוני וכרטסת הנהלת חשבונות המעידה על ביצוע התשלום בתאריך 

 

 



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  353 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח יג'
 [2מתוך  2]עמוד 

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  354 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח יד'
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 16.10.18רויות מתאריך אישור ועדת התקש

 

 

 



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  355 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח טו'
 [3מתוך  1]עמוד 

 
 הצעות המחיר שהציג מנהל בית ספר אור תורה

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  356 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח טו'
 [3מתוך  2]עמוד 

 

 
  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  357 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח טו'
 [3מתוך  3]עמוד 

 
 

 
 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  358 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'זנספח ט
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 7.5.19תגובת מנהל בית ספר אור תורה מתאריך 

 
 יישר כח. קראתי בעיון"

משכמה ומעלה, זמינה ומגוייסת תמיד לטובת בתי הספר   אציין כי מנהלת הרכש במועצה ליאת בידני היא עובדת מסורה

 .לאורך שנים בתפקידיה השונים

 .ט המועצה גלי שניר מקצועי ומספק מענה באופן מיידי בשגרה ובזמן חירום''כמו כן קב

ללמוד ולהכיר בתחום העבודה מול ספקים בהזמנות בסדרי גודל אני מאמין כי לכולנו בעיקר מנהלי בתי הספר יש מה 

 ".גדולים, בעיקר בתחומים בהם איננו בקיאים

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  359 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'יזנספח 
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 19.5.19תגובתו מנהל מחלקת חינוך במייל מתאריך 

 

 

 

  



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  360 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

 

 

 
 

  

 הבסיס החוקי לפעילות

 מבקר המועצה

*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*- * 

 מונד-מועצה מקומית תל



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  361 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה 
 

 מינוי מבקר המועצה  .1

 

 קובע בין היתר, כדלקמן: 1950-א לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א145סעיף 

  

 מינוי מבקר וסמכויותיו א.145

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

 .1962-המועצות המקומיות )שירות עובדים(, התשכ"ב

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

 משרה.תפחת מחצי 

 

 

 תפקידי המבקר  .2

 כדלקמן: ,תפקידי המבקרבין היתר את פקודת המועצות, מגדיר  לעא בפקודת העיריות שהוחל 170סעיף  

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

, נעשו כדין, בידי המוסמך 1965 -לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה (1)

 ועקרונות היעילות והחסכון;לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות 

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות  (3)

 היעילות והחסכון;

ה והחזקתו מניחות את לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכוש (4)

 הדעת.

  

 גופים מבוקרים  .3

 ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן  )ב(

לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 

 הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 

 עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות אחד משני תנאים:

 המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.  (1

 המועצה משתתפת במינוי הנהלתו.  (2

 

 
 תוכניות עבודה  .4



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  362 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 כדלקמן: ,מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר ,א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170סעיף  

  -יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת  (3)

 דה.עבו

 

תלותו בבואו  -הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של עצמאות המבקר ואי

 לבקר נושא שהוא החליט לבדקו. 

 

 

 דרכי עבודת המבקר  .5

  -המקומיות בשלושה מישורים המועצות פקודתעצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה ב

 

 י עבודהקביעת דרכ א.

 

 א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע כדלקמן:170סעיף  

 

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(

 

 

 הכנת התקציב והתקן ב.

 

 ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת המועצות נקבע: 170בסעיף  

 

מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת יה ייה יכין ויגיש לראש העירימבקר העיר ה(

הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של 

  יה ובגודל תקציבה השנתי.יה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריהעירי

 

 

 צה וכפיפותםמינוי עובדי לשכת מבקר המוע ג.

 

 ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה 170בסעיף  

 

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף  ( 1)ה

 (. 4( עד )1)ג()167

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא 1על אף הוראות סעיף קטן )ה ( 2)ה



 דוח ביקורת בנושא רכש מצלמות אבטחה   מונד- מועצה מקומית תל
 

 

 368 מתוך  363 עמוד
 _________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקוא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4)ג()167נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 . 1992 -כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העיריה עובדי לשכת מבקר  )ו(  

 בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות  )ז(  

 (.1א)171סעיף 

 

 

 הסמכויות לביצוע התפקיד  .6

 קודת המועצות נקבע כדלקמן: ב לפקודת העיריות שהוחלה על פ170בסעיף  א.

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע.  

 

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי  )א( 

המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך 

רשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש שב

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

 

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

ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או ממוחשב, לכל בסיס נתונים 

 של גוף עירוני מבוקר.

 

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים  ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

 והמידע שבידיהם.

 

 המועצות נקבע כדלקמן:ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת 170סעיף   ב.

 

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירי ה(

מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על 

  ידי עובד מעובדיו.
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 רת מינוי ועדת הביקו .7

 כדלקמן:  , נקבע בין היתר,1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א 122סעיף  

  

 ביקורת ת. ועד122" 

 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)

 

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.  (ב)

 

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

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

 סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.

 

יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת  (ד)

 בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת .א122

 

 אלה תפקידי ועדת הביקורת )א(

 

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

 לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;  (2)

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

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת; (4)

 

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה". )ב(

 

עדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא ולו

 לעיל(.  4סעיף לביקורת )כאמור ב
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 שמירה על סודיות  .8

 הביקורת. חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאי

 

 :, כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

  

 פקודת המועצות:ב לפקודת העיריות שהוחל על 170. בסעיף 1

 

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי  -)ג( לגבי מידע החסוי על

 המורשים לטפל באותו מידע.

 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על  )ד(

 הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.עובד 

 

 ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע:170. סעיף 2

 

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, 

יריה רשאי, באישור הועדה, להתיר ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש הע

 פרסום כאמור.

 

הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, 

 שלא בהתאם לחוק.

 

כיצד לנהוג, לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק   .א

שנתבררו לביקורת הן  לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות חברי המועצה, שהעובדות

 רלוונטיות לעבודתם.

 

מניסיון שלמדנו בעניין זה עולה כי אחת הדרכים היותר מועילות לעבודת הביקורת, בתפקידה כמי שמסייע  

לידיעת כל הנוגעים בדבר,   סכון, היא להעבירינות היעילות והחלמועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרו

 את מלוא ממצאי הביקורת כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים.

 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים פונקציה   -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה   

שהוברר לביקורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי המועצה את המידע  -אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

             מחויבים בשמירת סודיות הממצאים. 

כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולאמתו תחילה  .ב

להתייחס אל  מנת שאלו יוכלואך ורק עם עובדי הגוף המבוקר הנוגעים בדבר ולא עם אף אחד אחר, על 

 הממצאים, להצביע על טעות בהם או להסבירם.
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כל זאת על מנת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת תפורסם  

 אפילו כטיוטא.  

 

 

 דיווח .9

 דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן:ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי 170סעיף 

באפריל של  1 -המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ א( 

השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

ד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתי

 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21 -א ו21לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 ]נוסח משולב[. 1958

לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה  )ב( 

 שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח  )ג( 

 וף הערותיו.וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בציר

הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה  )ד( 

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את 

ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדו

והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה 

והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי 

 "ח.לאפשר להם להגיב על הדו

תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח  (1) )ה(

 המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא  (2)

ה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל המציא ראש העירי

 חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

 

על העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו 

שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות )אינהרנטיות( בעבודת הביקורת הפנימית 

 במועצה, איתן צריך להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על אמינותו.

 

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה כאשר   47ביות הציבור נקבע בתיקון  מעקרון נוסף המבטיח את פו

חודשים במצטבר[. דהיינו פומביות  5ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]

 הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא. 

                        

 פיטורין. 10

 שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן:לפקודת העיריות  171בסעיף 
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לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה  (2)

 כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

ץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היוע  )ג(

 זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.

 

 ( נקבע:2א  )45)נ"מ( בסעיף  1958 -לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1990בתיקון משנת 

(, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג 2( או )1) 36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (2)

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות  

המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה 

ורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים תב -מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי

 ה." 45ג עד  45

 

משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבחון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, אם תתקבל החלטה 

 ג(.45כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים )סעיף 

 

 היקף משרה . 11

 א לצו המועצות המקומיות, כלהלן:145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

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

 .1962-ים(, תשכ"בדהמועצות המקומיות )שירות עוב

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

תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור 

 השר.



 

 

 
 

 


