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 מבוא 1

 

 לליכ 1.1

 

 במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר הפנימי והממונה על תלונות הציבור

במהלך השנים  בעירייה מכרזים"ניהול ה"נבדק נושא ( "העירייה"בעיריית אריאל )להלן: 

 .("התקופה הנבדקת")להלן:  2016 -ו 2015

 

 בשל מצבה המשפטי הייחודי של העיר אריאל השוכנת באזור יהודה והשומרון 

, לא חלים עליה באזור(, הרי שככל הרשויות השוכנות "איו"ש"או  "האזור")להלן: 

של מדינת ישראל הריבונית. ע"מ להחיל  את חוקי המדינה  החוקים הטריטוריאליים

הטריטוריאליים ו/או את ההנחיות המקצועיות הנגזרות מחוקים אלו )כגון חוזרי מנכ"ל 

משרד הפנים וכד'(, על מפקד האזור )או מי שמונה לצורך כך על ידו( להחיל אותם בפועל, 

 ש.וזאת מאחר והינו בעל הסמכות הריבונית בפועל באיו"

 

ת העירייה ומשפטי עתדת ובהתאם לחוו ,בפועל, העירייה נוהגת ככל עירייה במדינת ישראל

בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. אשר על כן, ההתנהלות המפורסמות הנחיות בהתאם לפועלת 

מתקיימת בדומה לנורמות החלות על עיריות, כאילו החקיקה הישראלית חלה במלואה על 

כן, -)כגון בענייני תכנון ובניה(. כמואחרת למעט במקרים שבהם אין ברירה וזאת העירייה, 

מתוך שאיפה להשוואת הדינים בין העיר אריאל לערים אחרות במדינת ישראל, עמדת 

העירייה הינה כי גם אם חוקים ספציפיים, חוזרי המנכ"ל והנחיות מקצועיות אחרות, לא 

להוראות משרד הפנים מכפיפה את עצמה רייה הוחלו באופן מפורש ע"י הממונה, הרי שהעי

ככל עיר אחרת, והדבר מקבל ביטוי גם בכל דיון בבתי המשפט באופן קבוע ובהסכמת בית 

 המשפט.

 

לאור האמור, הביקורת התבססה על צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( 

נון המועצות המקומיות (; תק"צו המועצות המקומיות")להלן:  1981-(, התשמ"א892)מס' 

(; חוק הרשויות המקומיות )מכרזים "התקנון")להלן:  1981-יהודה והשומרון, התשמ"א

תקנות העיריות )מכרזים(, ; פקודת העיריות ]נוסח חדש[; 1972-משותפים(, התשל"ב

חוקי העזר העירוניים של עיריית אריאל; ההנחיות המקצועיות של  ;1987-התשמ"ח

 משרד הפנים, וכן בהתאם להוראות כל דין.הגורמים השונים ב

 

לצורך ביצוע הבדיקה, קיימה הביקורת פגישות עבודה ו/או שיחות עם הגורמים הבאים: 

עוזר  -לנצמן  אלגזבר העירייה; מר שמו -מר ג'והר חלבי מנכ"ל העירייה;  -מר אבי אזר 

, מנהלת לשכת מנכ"ל -; גב' סבטה ספוז'ניקוב , והממונה על המכרזיםלמנכ"ל העירייה

בגזברות  מנהלת חשבונות ראשית - נטשה פיאלקובסקהגב' ; ומרכזת ועדת המכרזים

 ככל שנדרשו נוספיםגורמים עירייה; גזברות הת בומנהלת חשבונ -גב' דליה פינטו ; העירייה

 בהתאם לצרכי הביקורת.
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 ביקורתבפני האסמכתאות שהוצגו  1.2

 

 ורת האסמכתאות הבאות: במסגרת הליך הבדיקה הונחו בפני הביק

המכרזים במלואם כפי שפורסמו הכוללים לוח זמנים, כתבי כמויות, טפסי הצעת מחיר  .א

 ונוסח החוזה המוצע.

 ערבויות בנקאיות של כל הזוכים במכרז .ב

 אומדני המכרזים .ג

 העתק מהעיתונים שפרסמו את המכרז .ד

 פרוטוקול המכרז .ה

 פרוטוקול פתיחת מכתבים .ו

 פרוטוקול סיור קבלנים .ז

 הודאות זכיה/ הפסד .ח

 אסמכתאות נוספות בהתאם לצרכי הביקורת. .ט

 

 מתודולוגיית הבדיקה 1.3

 

 הביקורת התבצעה בשלבים הבאים:

 קיום פגישות עבודה עם הגורמים האמונים בעירייה  .א

 פנייה לקבלת אסמכתאות עפ"י צורכי הביקורת. .ב

הביקורת, קיום פגישות עבודה משלימות עם גורמים נוספים בעירייה בכפוף לצורכי  .ג

 לרבות המצאת אסמכתאות משלימות.

ניתוח החומר, הנתונים וההסברים שהתקבלו בפגישות עם הגורמים הרלבנטיים  .ד

בעירייה והעלאת הנתונים והממצאים בטיוטת דו"ח ביקורת להתייחסות הגורמים 

 האמונים בעירייה.

 

 מגבלות בביקורת 1.4

 

כל ורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מצד למותר לציין, כי לא היו כל מגבלות בביקורת, והביק

 הגורמים האמונים בעיריית אריאל.
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 תקציר מנהלים 2

 

מס' 
הסעיף 
 בדו"ח

 המלצות הביקורת תמצית הממצאים הנושא הנבדק

 נתונים  כלליים ומדגם הביקורת - 3.1פרק 

 
אוכלוסיית ומדגם 

 הביקורת

  ,16פרסמה עיריית אריאל, במהלך התקופה הנבדקת 
 .מכרזים פומביים לביצוע התקשרויות שונות

  התקשרויות, המהווים מדגם מייצג  6הביקורת דגמה
 .מתוך כלל אוכלוסיית הביקורת 38% -של כ

 

 רכב ועדת המכרזים וניהול המכרזיםה - 3.2פרק 

 הרכב חברי הוועדה 3.2.1
לישיבותיה, הרכב חברי הוועדה והמוזמנים נמצא, כי 

 הינו בהתאם לנדרש בתקנון ובפקודת העיריות
 

3.2.2 
התאמה בין חברי הועדה 

בפועל להרכב הוועדה 
 השמונת

)א( לתקנון )כמובא 38בהתאם להוראות סעיף נמצא, כי 
חברי מועצה, וכן  3לעיל(, מונתה ועדת מכרזים הכוללת 

כי אחת מחברי הוועדה מקרב חברי המועצה הינה חברת 
א)א( 150אופוזיציה, וזאת בהתאם לנדרש בסעיף 

 לפקודת העיריות

 

 קביעת תנאי המכרז 3.2.3

, כי קיימת הקפדה בעירייה על קביעת תנאי סף נמצא
סבירים בכל המכרזים, וזאת על מנת לאפשר למציעים 
האפשריים הזדמנות שווה להתמודד, ומנגד לפסול כל 

 מתמודד שאינו עומד בתנאים בסיסיים אלו

 

3.2.4  
אופן קבלת ההחלטות 

 הבוועד

, כי קיימת הקפדה על קיומו של מניין חוקי נמצא
)קוֹורּום( כנדרש, וכן כי ההחלטות יתקבלו ברוב קולות 

 של חברי הוועדה
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מס' 
הסעיף 
 בדו"ח

 המלצות הביקורת תמצית הממצאים הנושא הנבדק

 פנקס המכרזים 3.2.5

מרכזת הוועדה מנהלת רישום ע"ג גיליון נמצא, כי 
אלקטרוני, אשר נועד לשמש כפנקס מכרזים ממוחשב, 
ובו נרשמים כל הפרטים הנוגעים למכרז, ובכלל זה מס' 
המכרז )סידורי(, פרטי היועץ המלווה את המכרז, 
תאריכי הגשת שאלות ומועד אחרון להגשה, וכן פרטים 

 בדבר מועדי ישיבות הוועדה וההחלטות שהתקבלו

 

 פרסום מכרז פומבי 3.2.6
נמצא, כי תוכן ההודעות ואופן פרסומן, הינם בהתאם 

 לנדרש בתקנון
 

 הכנת מסמכי המכרז 3.2.7
, כי קיימת הקפדה בעירייה על עריכת מסמכי נמצא

 המכרזים בהתאם לנדרש בתקנון
 

 הכנת אומדן עלויות 3.2.8

, כי ככלל, קיימת הקפדה להכנסת מעטפת אומדן נמצא
לתיבת המכרזים, ובהתאם לתאריכים הרשומים ע"ג 

הוכנסו לתיבת  מעטפות האומדנים, ניכר כי המעטפות
המכרזים לכל המאוחר ביום האחרון להגשת ההצעות, 

 וזאת בהתאם לנדרש בתקנון

 

3.2.9 
המועד האחרון להגשת 

 מסמכי המכרז
, כי בעירייה קיימת הקפדה על קביעת המועדים נמצא

 להגשת ההצעות בהתאם לנדרש בתקנון
 

3.2.10 
אופן הגשת מסמכי 

 המכרז

המציעים כללו פרטים מקרים בהם מעטפות  2נמצאו 
מזהים של המציע, וזאת על אף שבהנחיות להגשת 
ההצעות, כפי שפורסמו ע"י העירייה, נכתב כי יש 
להגיש את המעטפה כשהיא סגורה ללא כל סימני זיהוי 
או רישום נוסף ע"ג המעטפות המוכנסות לתיבת 

 המכרזים

יועמ"ש הד "קבלת חוו עלעל ועדת המכרזים להקפיד  .א
 .ו עולה שאלת תקינות ההצעות המוגשותבכל מקרה ב

 
 תקבע, כי ועדת המכרזים ממליצההביקורת  בנוסף .ב

או מעטפות  מעטפות ייעודיותשל  מתכונת אחידה
למסמכי ים, אשר יצורפו הגשת מכרזצורך לחלקות 

 .בכל הליך מכרזי המכרזים הנמכרים למציעים
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מס' 
הסעיף 
 בדו"ח

 המלצות הביקורת תמצית הממצאים הנושא הנבדק

3.2.11 
תיעוד ושימור נתונים 

 בתיקי המכרזים
ככלל, קיימת הקפדה על שמירת כלל מסמכי כי נמצא, 

 המכרזים לרבות מעטפות המציעים והפרוטוקולים

הביקורת סבורה, כי אף שקיימת הקפדה על תיעוד 
ושמירת מסמכי המכרזים כאמור, הרי שמן הראוי שלא 
לשמור את מסמכי המכרזים בארגזים המונחים ישירות 

ן לתייק על הרצפה, כי אם על גבי משטח הגבהה ולחילופי
את תיקי המכרזים בארון ייעודי, וזאת לצורך הגנה על 
המסמכים מפני נזקים אפשריים הנובעים מרטיבות על 

 הרצפה וכד'

 קבלת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים - 3.3פרק 

 קבלת מסמכי המכרז 3.3.1

נמצא, כי מפתחות המנעולים של תיבת המכרזים  .א
שהוסמכו לשם אנשים שונים  2נמצאים בידיהם של 

 כך ע"י ראש העיר כנדרש
קיימת הקפדה על רישום מועד הגשת  נמצא, כי .ב

 .מעטפות, בהתאם לנדרש בתקנוןהההצעות ע"ג 
הוכנסה מעטפה לתיבת המכרזים,  04/2015במכרז  .ג

 .על הסף (. הצעה זו נפסלה דקות  4) שהגיעה באיחור

על מרכזת ועדת המכרזים להקפיד על מניעת הכנסת 
מעטפות שהגיעו לאחר מועד סגירת התיבה, ובמידה ובכל 
זאת הוכנסה מעטפה באיחור לתיבת המכרזים, על ועדת 
המכרזים לפסול את ההצעה מיד עם פתיחת תיבת 

 המכרזים. 

 פתיחת תיבת המכרזים 3.3.2

תיבת נמצא, כי ועדת המכרזים מתכנסת לפתיחת  .א
 המכרזים בתוך פרק הזמן שנקבע בתקנון

נשלחות לחברי  התיבהההודעות על מועדי פתיחת  .ב
 .הוועדה ולמשתתפים בסיור הקבלנים 

על ועדת המכרזים להקפיד, כי מודעות המפרטות את 
 .מועד פתיחת התיבה יפורסמו בהתאם לנדרש בתקנון

3.3.3 
רישום וניהול פרוטוקולי 
פתיחת תיבת המכרזים 

 תמעטפווה

כי קיימת הקפדה על כינוסה של ועדת המכרזים נמצא, 
 כןלצורך תיעוד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות, ו

בהתאם , נרשם פרוטוקול המתעד את תוכן המעטפות
 לנדרש בתקנון
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מס' 
הסעיף 
 בדו"ח

 המלצות הביקורת תמצית הממצאים הנושא הנבדק

 רישום מסמכי המכרז 3.3.4

 נמצא, כי מעטפות המציעים מוספרו ותועדו כנדרש .א
בניגוד לתקנון, לא נמצאו חתימות ועדת המכרזים  .ב

 על כל הגיליונות ו/או החוברות של המציעים 
נמצא, כי קיימת הקפדה על תיעוד שמות המציעים,  .ג

אולם לא הצעת המחיר ופירוט המסמכים שהוגשו, 
נרשמו בפרוטוקולים סכום המסמכים ומספר 

 הגיליונות שהוצאו מהמעטפות

להקפיד ולחתום על מסמכי על חברי ועדת המכרזים  .א
 המכרז כנדרש בתקנון

על חברי ועדת המכרזים להקפיד על רישום כלל  .ב
 הנתונים הנדרשים בתקנון

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכים - 3.4פרק 

3.4.1 
מסירת מסמכי המכרז 

 לעיון המומחה
כי ככלל, ועדת המכרזים מקפידה על מסירת נמצא, 

 חוו"ד מומחהמסמכי המכרז לצורך קבלת 
 

 פסילת הצעות 3.4.2

ככלל, לא נמצאו מקרים בהם הייתה לוועדת המכרזים 
 20סעיף להוראות  סיבה לכאורה לפסול הצעות בהתאם

 2)למעט  לכללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון
 להלן( 3.2.10המקרים המפורטים בסעיף 

 לעיל 3.2.10ראו המלצת הביקורת ביחס לסעיף 

 חירת ההצעה הזוכהב 3.4.3

ככלל, קיימת הקפדה על בחירת ההצעות נמצא, כי 
הטובות ביותר לעירייה, אשר עפ"י רוב הן גם הזולות 
ביותר והסבירות בהתאם לאומדן העלויות ושיקול הדעת 

 המקצועי של היועצים המקצועיים וועדת המכרזים
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 הדו"ח המפורט 3

 

 ומדגם הביקורת כללייםנתונים  3.1

 

 במהלך התקופה הנבדקת.בדיקת הביקורת התמקדה באופן ניהולם של המכרזים הפומביים 

 

לביצוע התקשרויות  מכרזים פומביים 16התקופה הנבדקת, פרסמה עיריית אריאל, במהלך 

 , כמפורט להלן:("אוכלוסיית הביקורת")להלן:  שונות

 

 שם/נושא המכרז מס' מכרז

 בבית ספר "אור זבולון" לאספקת פירוק והתקנת מזגנים 01/2015
 ובבית הספר "עליזה בגין" 

 עריכת ביטוחי העירייה 02/2015

 הצעות למכירת רכב 03/2015

 רחבי העיר LEDמכרז תאורת  04/2015

 מערכות השקייה שלב ב' 05/2015

 תשתית ותאורה במרכז מסחרי רובע א' 06/2015

 רכיבה אתגריים הקמת מסלולי 07/2015

 אחזקת שטחי גינון 08/2015

 שדרוג מערכות השקייה שלב ב'  01/2016

 קול קורא 02/2016

 רציפות תפקודית 03/2016

 מתן שירותי גבייה 04/2016

 אחזקת שטחי גינון 05/2016

 שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים עבור עיריית אריאל 06/2016

 מגרשי ספורט בבי"ס אור זבולוןתכנון וביצוע קירוי  07/2016

 תוספת בנייה מרכז טיפולית  08/2016
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אוכלוסיית מתוך כלל  38% -המהווים מדגם מייצג של כהתקשרויות,  6הביקורת דגמה 

 להלן:מפורט הביקורת, כ

 

 

 

 

 

 שם הספק הזוכה מס' מציעים שם/נושא המכרז מס' מכרז

  2000מוניציפלית  מציע יחיד עריכת ביטוחי העירייה 02/2015
 סוכנות ביטוח בע"מ

 ח.י פתרונות חכמים בע"מ מציעים 9 רחבי העיר LEDמכרז תאורת  04/2015

 עז הרים בע"מ דיחימציע  הקמת מסלולי רכיבה אתגריים 07/2015

 מציעים 7 שדרוג מערכות השקייה שלב ב'  01/2016
אביב סטולר גינון 
 גן(-ואחזקה בע"מ )גרין

06/2016 
שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים 

 טל חוצבי ירושלים בע"מ מציעים 4 עבור עיריית אריאל

תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט  07/2016
 בבי"ס אור זבולון

 מ.ל.ט. מבנים בע"מ מציעים 2
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 הרכב ועדת המכרזים וניהול המכרזים 3.2

 הרכב חברי הוועדה 3.2.1

 

 כדלהלן:בעירייה, מינוי ועדת המכרזים  חובתלתקנון קובע את )א( 38סעיף 

 

 

 

 

 

 

 
 

הרכבה של את לתקנון קובע את הרכב הועדות בעירייה, ובכלל זה  40כן, סעיף -כמו

 כדלהלן: ,ועדת המכרזים

 

 

 

 

נציג קובע את חובת מינויו של  ,לפקודת העיריות א)א(150בנוסף על האמור, סעיף 

 , כדלהלן:כחבר בוועדת המכרזים האופוזיציה

 

 

 

 

 

הביקורת עולה, כי ע"י  שנדגמופרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים המסקירת 

בתקנון ובפקודת  הינו בהתאם לנדרשועדה והמוזמנים לישיבותיה, והרכב חברי ה

 .העיריות

 

 להרכב הוועדה שמונתההתאמה בין חברי הועדה בפועל  3.2.2

 

)כמובא לעיל(, מונתה  לתקנון)א( 38סעיף הביקורת נוכחה, כי בהתאם להוראות 

אחת מחברי הוועדה מקרב חברי חברי מועצה, וכן כי  3ועדת מכרזים הכוללת 

א)א( לפקודת 150המועצה הינה חברת אופוזיציה, וזאת בהתאם לנדרש בסעיף 

 העיריות כאמור.

 

ות שנדגמו, קיימת התאמה מלאה בין הביקורת נוכחה, כי בכל ההתקשרויכן -כמו

החתומים על הפרוטוקולים לבין פירוט חברי ועדת המכרזים כפי חברי הועדה שמות 

 . שמפורסם באתר העירייה
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מפורסמים שמות חברי ועדת המכרזים ובכלל כי באתר העירייה בהקשר זה יצוין, 

 גזבר) הקבועים לוועדההמוזמנים וכן פירוט  ,וחבריה זה פירוט בדבר יו"ר הוועדה

 ומרכזת הוועדה. (עירייהיועמ"ש ה, מבקר העירייה ,העירייה

 

 להלן פירוט שמות חברי ועדת המכרזים, כמפורט באתר העירייה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביקורת מציינת, כי על אף שהגזבר, המבקר והיועמ"ש מופיעים כחברי הוועדה 

מכרזים, ואילו הגזבר, המבקר באתר, בפועל רק חברי המועצה הינם חברי ועדת ה

 והיועמ"ש הינם מוזמנים קבועים לישיבות הוועדה.

  

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר עולה, כי נציג האופוזיציה אשר מונה מסקירת 

, הינו 17/11/2013)מן המניין( מיום  2מועצת העיר בישיבה מס'  בהתאם להחלטת

 כדלהלן:, מר אלכסיי גולוביי -חבר המועצה 

 

 

 

 

 

 

 

, 02/11/2014)מן המניין(, מיום  16בישיבתה מס' החלטת מועצת העיר ל בהתאם

גב' לודמילה גוזב כחברת ועדת המכרזים, במקומו של חבר  -חברת המועצה מונתה 

 :כדלהלן ,מר אלכסיי גולוביי -המועצה 
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 מכרזהקביעת תנאי  3.2.3

 

מהווים אמצעי הוגנים ושוויוניים ככל שניתן,  קביעת תנאי סףבפסיקה נקבע, כי 

על מנת להרחיק מהליך המכרז מציעים שאינם ראויים ו/או הצעות סינון ראשוני 

, אף שמעצם טיבם הם חותרים לכאורה תחת הרעיון שאינן ראויות. תנאי הסף

לקבוע את איכותם עירייה נועדו לאפשר ל הבסיסי של עקרון עריכת המכרזים,

העומדים בהם, הזדמנות  המציעים, ולאפשר לכל ציעים מחדשל המ ויכולותיהם

 .מאידך שווה לזכות במכרז, היה והצעתם תעמוד בדרישות

 

ראוי לתת תשומת לב מרובה לעניין קביעת תנאי הסף, על מנת כן נקבע, כי -כמו

שתנאי הסף לא יהוו הגבלה הלוקה בחוסר סבירות, וזאת מאחר שמטרת עריכת 

דגיש לאפשר לעירייה לקבל הצעות ראויות רבות ככל האפשר )באופן המהמכרז הינה 

את עקרונות היסוד של דיני המכרזים(, ובכך לאפשר לעירייה לבחור בהצעה הטובה 

 ביותר.

 

קיימת הקפדה בעירייה על כי  מסקירת הנתונים בתיקי המכרזים שנדגמו עולה,

 מציעים האפשרייםאפשר לעל מנת לוזאת  ,המכרזים קביעת תנאי סף סבירים בכל

בסיסיים ומנגד לפסול כל מתמודד שאינו עומד בתנאים  ,הזדמנות שווה להתמודד

 אלו.

 

, טען כנגד אחד מתנאי הסף 07/2015בהקשר זה יצוין, כי אחד המציעים במכרז מס' 

שנקבעו למכרז )בדבר המחזור הכספי המזערי הנדרש( כי הוא מהווה תנאי מקפח, 

רישה לביטול התנאי באמצעות בא כוחו ביום האחרון שנקבע ואף שיגר מכתב ד

 להגשת ההצעות, תוך דרישה להאריך את מועד הגשת ההצעות. 

 

מקפח הודיע היועמ"ש בשם העירייה, כי אין בתנאי הסף כל תנאי במענה לפנייה זו, 

וכן כי פניית החברה באמצעות בא כוחה רק במועד האחרון להגשת )או לא סביר 

מעוררת תהיות בדבר כוונות החברה(, וע"כ אין להיעתר לדרישות ההצעות כשלעצמה 

 החברה.

 

החלטת ועדת המכרזים בתיאום עם היועמ"ש, הינה סבירה הביקורת סבורה, כי 

האמורה, שלא  )עובדה אשר אף מתחזקת לאור החלטת החברה בנסיבות העניין

 .לערער על תוצאות המכרז(
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 אופן קבלת ההחלטות בוועדה 3.2.4

 

המניין החוקי הנדרש לישיבות הוועדות ובכלל זה ועדת לתקנון קובע את  49סעיף 

 המכרזים, וכן את אופן קבלת ההחלטות, כדלהלן:

 

 

 

 

 

על מעיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים שנדגמו עולה, כי קיימת הקפדה 

ם( כנדרש, וכן כי ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של חברי רּוקיומו של מניין חוקי )קווֹ 

 הוועדה.

 

 פנקס המכרזים 3.2.5
 

כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע את חובת ניהול פנקס ל 7סעיף 

 המכרזים, כדלהלן:

 

 

 

 

אלקטרוני, אשר נועד מן הביקורת עולה, כי מרכזת הוועדה מנהלת רישום ע"ג גיליון 

לשמש כפנקס מכרזים ממוחשב, ובו נרשמים כל הפרטים הנוגעים למכרז, ובכלל זה 

מס' המכרז )סידורי(, פרטי היועץ המלווה את המכרז, תאריכי הגשת שאלות ומועד 

 אחרון להגשה, וכן פרטים בדבר מועדי ישיבות הוועדה וההחלטות שהתקבלו.

 

, 2015י המכרזים שהוצגו בפני הביקורת בגין השנים על אף האמור יצוין, כי בפנקס

, לא תועדו רישומים של מכרזי זוטא, וכל המכרזים המתועדים פורסמו 2017 -ו 2016

בהליך פומבי בלבד. לדברי הגורמים האמונים בעירייה, העירייה מעדיפה להימנע 

צורך, מפרסומם של מכרזי זוטא, ומשתדלת לפרסם רק מכרזים פומביים, ובמידת ה

מבוצעות התקשרויות בהתבסס על מכרזים מרכזיים של החברה למשק וכלכלה 

)משכ"ל(, אשר אינם נדונים בפני ועדת המכרזים, אלא בפני ועדת השלושה בלבד 

)המורכבת ממנכ"ל העירייה, היועמ"ש והגזבר( וע"כ אינם מתועדים בפנקסי 

 המכרזים.
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 פרסום מכרז פומבי 3.2.6
 

קובע את אופן פרסום המכרז  המקומיות )מכרזים( שבתקנון, כללי המועצותל 9סעיף 

 כדלהלן:הפומבי, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הביקורת בחנה את אופן פרסום המכרזים שנדגמו, ולהלן ממצאיה:

 תוכן ההודעות שפורסמו, הינו בהתאם לנדרש בתקנון. .א

 אופן פרסום המודעות בעיתונים, בוצע בהתאם לנדרש בתקנון. .ב
 

 הכנת מסמכי המכרז  3.2.7
 

מהם מסמכי המכרז כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע ל 10סעיף 

  :הנדרשים, כדלהלן
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מסקירת חוברות המכרזים שפורסמו ע"י העירייה בכל המכרזים שנדגמו עולה, כי 

 עריכת מסמכי המכרזים בהתאם לנדרש בתקנון.קיימת הקפדה בעירייה על 

 

 עלויות אומדן הכנת 3.2.8

 

עריכת , קובע את חובת כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 11סעיף 

 בתיבת המכרזים, כדלהלן: אומדן המכרז הפקדתו

 

 

 

 

 

 

 

 

קיימת  ככלל, שנדגמו עולה, כיתיקי המכרזים ב הנתונים המתועדים מסקירת

, ובהתאם לתאריכים הרשומים ע"ג הקפדה להכנסת מעטפת אומדן לתיבת המכרזים

מעטפות האומדנים, ניכר כי המעטפות הוכנסו לתיבת המכרזים לכל המאוחר ביום 

 האחרון להגשת ההצעות, וזאת בהתאם לנדרש בתקנון.

 

 המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז 3.2.9

 

קובע את אופן קביעת  ,כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 12סעיף 

 המועד האחרון להגשת מסמכי המכרזים, כדלהלן:

 

 

 

 

 

להגשת ההצעות מן הביקורת עולה, כי בעירייה קיימת הקפדה על קביעת המועדים 

 בהתאם לנדרש בתקנון.

 

ועדת  (,07/2015 -ו 04/2015)מכרזים מס'  בהקשר זה יצוין, כי בשני מקרים שנדגמו

באופן  ההודיעהמכרזים דחתה את המועד האחרון להגשת המסמכים, ובמקרים אלו 

הארכת מועד ההגשה של  בדבר ציעים שרכשו את מסמכי המכרזים,המ מסודר לכל

 .ים כאמורהמכרז
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 הגשת מסמכי המכרזאופן  3.2.10

 

, קובע את אופן הגשת כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 13סעיף 

 המכרז ע"י המציעים, כדלהלן:מסמכי 

 

 

 

 

 

 

 

, בהם מעטפות המציעים כללו פרטים מזהים של המציע מקרים  2נמצאו  בביקורת

 ישנכתב כי  ,, כפי שפורסמו ע"י העירייהוזאת על אף שבהנחיות להגשת ההצעות

ע"ג נוסף  רישום או זיהוי סימני כל ללא סגורה כשהיא המעטפה את להגיש

 .לתיבת המכרזיםהמעטפות המוכנסות 

 

קבל את חוו"ד היועמ"ש היה על ועדת המכרזים לבמקרים אלו הביקורת מעירה, כי 

בהתאם להוראות , וזאת אלושהוגשו במעטפות ההצעות בעניין פסילת / אי פסילת 

 "מסמכיהקובע, כי  שבתקנון( מכרזים) המקומיות המועצות)ג( לכללי 20סעיף 

 להם שצורפה או, בהתאם למכרז שלא או אלו לכללים בהתאם שלא שהוגשו מכרז

 .פסולים" - יסודי שינוי או עקרונית הסתייגות

 

, במסגרת קבע לעניינים מקומיים באריאל ת המשפטבי כי ,ראוי לצייןבעניין זה 

 אריה בית מקומית מועצה' נ מ"בע( 1989) גילי טיולי ]חברת 42345-08-14( אריאל) מ"עת

 ליצור נועד, ההצעות מעטפות סימון על הגורף "האיסור, כי 09/07/2015מיום  עופרים[

 המעטפה את לאתר מתכונן דהוא מאן כי חשש מלבם ולהסיר המציעים בין שוויון

 קבועה גם היא כן ועל מהותית היא המעטפות זהות. כלשהיא בדרך תרמית ולבצע

 ."1987-ח"התשמ(, מכרזים) העיריות לתקנות( 9()א)10 בתקנה

 

 במכרז מהמציעים לדרוש יש כי ,ביהמ"ש העליון עמדתבהקשר זה אף ראוי לציין את 

 או מהותי הוא פגם האם בשאלות להתפלפל ולא המכרז בתנאי עמידה על הקפדה

 מי' נ מ"בע ממוחשבת גבייה מרכז - ר.ע.ג.]מ 6090/05 מ"טכני, אשר הובאה במסגרת עמ

על מגישי הצעות במכרזים "כי  ,הקובעתו 27/02/2006מיום  ['ואח מ"בע( 2003) נתניה

לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד את התנאים למיניהם, ובבוא ועדות 

המכרזים לדון בהם, גישתן צריכה להיות קפדנית. אשר להבחנה בין פגמים 

"מהותיים" ו"טכניים", זו אינה פשוטה כידוע ויש בה פתח לפלפולים לא מעטים 

חכמי הישיבות השוקדים יום ולילה על תלמודם לא היו בוראים כמותם. חברתי ש

מציינת בדין, כי השאלה האמיתית היא "האם הפגם שנפל הינו מסוג הפגמים 

המצדיקים ביטול ההצעה אם לאו", וככל שימעטו פגמים כן ימעטו שאלות. לעניין 
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פטנים; ייעוץ משפטי צמוד זה יש לזכור כי חברי ועדות המכרזים על פי רוב אינם מש

הוא נחוץ, אך גם הוא עלול לעמוד חסר אונים בנסיבות של הצורך להחליט על אתר. 

כמובן יהיו מקרים שפגם יהא זניח בגדרי השכל הישר, או יימצא כדי כך בתוך המובן 

מאליו, שלא יהא מקום לפסול בגינו; אך מקרים אלה הם לדעתי החריג שבחריג, 

ם הוא פגם ותוצאותיו עמו. אם לא כן, במציאות הישראלית, שאין והכלל הוא כי פג

צריך להכביר עליה מלים, יש חשש לא מבוטל למדרון חלקלק, ופתח שהוא "כחודה 

של מחט" עלול להיפתח כפתח "שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו" )שיר השירים 

שייצא נשכר,  ללו של דבר, מגיש הצעה המדקדק בתנאי מכרז ראוי... כ רבה, ה'(

 ".תבוא עליו ברכה  -והמחמיר עם שאינו מדקדק בהם 

 

הביקורת מציינת, כי לדברי הגורמים האמונים בעירייה, מדובר בטעות בתום לב של 

חברי ועדת המכרזים, אשר לא הבחינו בבעייתיות שבדבר, ובהתאם להנחיית מנכ"ל 

זים לרענן את כל נהלי העירייה, עובר למועד הביקורת, יצאה הנחיה לוועדת המכר

 המכרזים בהתאם לתקנון ולהוראות כל דין.

 

 בתיקי המכרזים נתונים תיעוד ושימור 3.2.11

 

על אף שבתקנון לא מפורטות הנחיות המתייחסות לאופן תיעוד ושימור תיקי 

וכן בהתאם לעקרונות היסוד של , המכרזים, הרי שבהתאם לכללי מינהל תקין

ג לתיעוד ושמירה נאותה של המידע המתייחס על ועדת המכרזים לדאוהמכרזים, 

, אף למכרזים, באופן שיאפשר פיקוח ובקרה נאותים על הליכי המכרזים בעירייה

 .בדיעבד

 

למותר לציין, כי תיעוד ושמירה נאותים של נתוני המכרזים מהווים אמצעי הרתעה 

אפשרית מחד, ואמצעי לשמירה על עקרונות היסוד של המכרזים מפני שחיתות 

 ובכלל זה יחס הוגן ושוויוני מצד ועדת המכרזים כלפי המציעים.

 

כי ככלל, קיימת  ,ונוכחה הביקורת בחנה את אופן תיעוד ושמירת הנתונים בעירייה

 הקפדה על שמירת כלל מסמכי המכרזים לרבות מעטפות המציעים והפרוטוקולים.

 

ושמירת מסמכי אף שקיימת הקפדה על תיעוד על אף האמור הביקורת סבורה, כי 

המכרזים כאמור, הרי שמן הראוי שלא לשמור את מסמכי המכרזים בארגזים 

המונחים ישירות על הרצפה, כי אם על גבי משטח הגבהה ולחילופין לתייק את תיקי 

, וזאת לצורך הגנה על המסמכים מפני נזקים אפשריים המכרזים בארון ייעודי

 הנובעים מרטיבות על הרצפה וכד'.
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 קבלת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים 3.3

 קבלת מסמכי המכרז 3.3.1

 

 לתקב אופן , קובע אתכללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 14סעיף 

 :ןכדלהל, הבעיריי המכרזים מסמכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בעירייה, בהתאם לנדרש בתקנון, ולהלן אופן קבלת המסמכים הביקורת בחנה את 

 ממצאיה:

 

בלשכת מנכ"ל העירייה קיימת תיבת מכרזים ייעודית, אשר ננעלת בשני  .א

אנשים שונים שהוסמכו לשם  2נמצאים בידיהם של כאשר המפתחות מנעולים, 

 נדרש.כ כך ע"י ראש העיר

 

יצוין, כי תיבת המכרזים לא הייתה מקובעת לקיר, עובדה אשר בהקשר זה 

עשויה הייתה לחשוף את העירייה לעתירות בשל פגם בהליך המכרז, אולם לאור 

 הערת הביקורת הגורמים האמונים בלשכת המנכ"ל דאגו לקבע את התיבה לקיר

 בצורה נאותה.

 

 04/2015ז מס' המכרזים והפרוטוקולים שנדגמו עולה, כי במכר תיקימסקירת  .ב

דקות לאחר המועד האחרון להגשת  4, יםמציעה אחד שלמעטפה  הוכנסה

ר שא תהמיוחד צתמעטפה זו נשלחה ביחד עם יתר המעטפות לעיון היוע .ההצעות

 ה לצורך המכרז, וההצעה נפסלה בשל ההגשה המאוחרת כאמור.תמונ

 

בהקשר זה יוער, כי בהתאם להוראות התקנון, למרכזת ועדת המכרזים אין כל 

שיקול דעת במקרה של הגשה מאוחרת, ולכן היה עליה לדחות את קבלת 

רגע שההצעה מלתוך תיבת המכרזים כלל המעטפה מהמציע, ולא להכניסה 

 .לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותהגיעה 
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משהוכנסה המעטפה לתיבת )ות העניין הביקורת סבורה, כי בנסיבכן -כמו

על הסף מיד במעמד  ל את ההצעהופסלועדת המכרזים היה על , (המכרזים

זיר את המעטפה בהתאם לתקנון היה על הוועדה להחו, פתיחת תיבת המכרזים

למציע מבלי להתייחס להצעה, ובוודאי שלא לבחון את שלמות המסמכים 

הניקוד המשוקלל של המציעים, כפי שהוגשו, ולא להתחשב בהצעה זו בקביעת 

שנעשה בפועל ע"י היועצת המיוחדת שמונתה להמליץ לוועדה על המציע הטוב 

 ביותר.

 

העירייה, ההחלטה לפסול את ההצעה התקבלה יצוין, כי לדברי מנכ"ל כן -כמו

היועצת המיוחדת למכרז שגתה בעת שבדקה  כבר במעמד פתיחת המכרזים, וכי

שהוגשו, ולאור הערת הביקורת הנושא יחודד הן למול את שלמות האסמכתאות 

מרכזת הוועדה והן למול חברי ועדת המכרזים על מנת שמקרים חריגים מעין 

 אלו, לא יישנו בעתיד.

 

הביקורת נוכחה, כי קיימת הקפדה בעירייה על רישום נאות בדבר מועד הגשת  .ג

את בהתאם ההצעות ע"ג מעטפות המציעים בטרם הכנסת המעטפות לתיבה, וז

 .לנדרש בתקנון

 

 פתיחת תיבת המכרזים 3.3.2

 

את אופן פתיחת תיבת  קובע כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון,ל 15סעיף 

 המכרזים, כדלהלן:
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 הביקורת בחנה את אופן פתיחת תיבת המכרזים בהתאם לנדרש בתקנון, ולהלן

 ממצאיה:

 

 שנדגמו,כי בכל המכרזים מסקירת הפרוטוקולים של המכרזים שנדגמו עולה,  .א

לאחר תום המועד שנקבע  מיםי 14תוך פרק זמן שלא עלה על תכנסה ההוועדה 

 ., וזאת בהתאם לנדרש בתקנוןלהגשת מסמכי המכרז

 

הביקורת לא מצאה בתיקי המכרזים שנדגמו, העתקים של הודעות בדבר מועד  .ב

פתיחת תיבת המכרזים הכוללת הודעה כי כל אדם רשאי להיות נוכח במועד 

 פתיחת תיבת המכרזים. 

 

בניגוד להוראות כן, מבירור שנערך עם מרכזת ועדת המכרזים עולה, כי -כמו

מת הקפדה על פרסום מודעות בעירייה לא קיי)ג( כמפורט לעיל, 15סעיף 

לחברי רק נשלחות  על מועדי פתיחת תיבת המכרזים ההודעותוכי כאמור, 

 עדה ולמשתתפים בסיור הקבלנים בלבד.והו

 

 מעטפותהת המכרזים ופתיחת תיב יפרוטוקול וניהול רישום 3.3.3

 

, קובע את אופן ניהול כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 16סעיף 

 , כדלהלן:על הוועדה חלה החובה לנהל בכל ישיבותיהאשר  הפרוטוקול

 

 

 

מן הביקורת עולה, כי קיימת הקפדה בעירייה על כינוסה של ועדת המכרזים לצורך 

תיעוד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות, ובמעמד זה נרשם פרוטוקול המתעד את 

מרכזת ועדת אצל בלשכת מנכ"ל העירייה  עותק ממנו נשמרואשר  תוכן המעטפות

 , וזאת בהתאם לנדרש בתקנון.המכרזים

 

 רישום מסמכי המכרז 3.3.4

 

חובת ואופן  , קובע אתכללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 17סעיף 

  שהתקבלו, כדלהלן: מסמכי המכרזוסימון רישום 
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 הפרוטוקולים של ועדת המכרזים שנדגמו, עולהו הנתונים בתיקי המכרזיםמסקירת 

 כדלהלן:

 

כל מעטפות המציעים שהוגשו במסגרת המכרזים שנדגמו, מוספרו ותועדו  .א

 כנדרש.

 

על כל הגיליונות ו/או   לא נמצאו חתימות)ב( לעיל,  17בניגוד לנדרש בסעיף  .ב

 .ו/או האומדן שנמצאו בתיקי המכרזים חוברות המציעים

 

המציעים, הצעת ככלל, בכל הפרוטוקולים שנדגמו נמצא תיעוד בדבר שמות  .ג

)ג( 17אולם בניגוד לנדרש בסעיף המסמכים שבהצעה,  כללי של המחיר ופירוט

ומספר  לעיל, לא נרשמו בפרוטוקולים הסכום הכולל של מסמכי המכרז

 הגיליונות שהוצאו מכל מעטפה.
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 ההצעות ובחירת הזוכים בחינתהליך  3.4

 מסירת מסמכי המכרז לעיון המומחה 3.4.1

 

, קובע את אופן מסירת כללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנוןל 18סעיף 

 מסמכי המכרז לעיון המומחה לצורך קבלת חוות דעתו, כדלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת המכרזים מקפידה על מסירת מסמכי המכרז מן הביקורת עולה, כי ככלל, 

לצורך קבלת חוו"ד מומחה, בין אם חיצוני ובין אם עובד העירייה המומחה לנושא 

שיפוץ כן ו ,קירוי מגרשי ספורטהנדון במכרז )כגון חוו"ד מהנדס העיר במכרזים ל

  (.ושדרוג גני ילדים

 

 פסילת הצעות 3.4.2

 

, קובע את סמכות ועדת ים( שבתקנוןכללי המועצות המקומיות )מכרזל 20סעיף 

 המכרזים לפסילת מסמכי מכרז של מציעים, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסקירת הפרוטוקולים שנדגמו עולה, כי ככלל, לא נמצאו מקרים בהם הייתה 

וזאת לוועדת המכרזים סיבה לכאורה לפסול הצעות בהתאם להוראות סעיף זה, 

מקרים, בהם היה על ועדת המכרזים לפסול הצעות שהוגשו במעטפות  2למעט 

המזהות את המציעים, בניגוד לנדרש בפרסומי המכרז, ומשכך באופן המנוגד 

 3.2.10וכמפורט בהרחבה בסעיף ))ג( לכללי המכרזים כמובא לעיל 20להוראות סעיף 

 (.לעיל
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 בחירת ההצעה הזוכה 3.4.3

 

, מגדיר את חובת יו"ר ועדת המקומיות )מכרזים( שבתקנון כללי המועצותל 21סעיף 

 המכרזים לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, כדלהלן:

 

 

 

 

 

לכללי המועצות המקומיות )מכרזים( שבתקנון, קובע את אופן  22כן, סעיף -כמו

 קביעת המלצות הוועדה לבחירת ההצעה הזוכה, כדלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משפטה כבית שבתוב העליון הביקורת מציינת את עמדת ביהמ"ש בנוסף לאמור,

 רכבת' נ מ"בע כאלדי אחים] 5853/05 עעמ, במסגרת מנהליים ניםיבעני לערעורים

[, כי שיקוליה של ועדת המכרזים לא מוגבלים לשיקולי העלות בלבד, מ"בע ישראל

, פרטיים גופים עם מינהלית רשות של התקשרות כהסדר, הציבורי "המכרזכדלהלן: 

 ומשוא שחיתות מניעת, המידות טוהר על שמירה: יסוד עקרונות מספר להגשים נועד
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 המכרז מטרות פעמים. השויון עקרון על והגנה הכלכלית התועלת השאת; פנים

 המחייב קונפליקט לידי הן באות ופעמים, בהרמוניה זו עם זו מתיישבות הציבורי

 בחשיבותה הראשונה המטרה כי ובספרות בפסיקה דעים תמימות קיימת. הכרעה

 עקרון המידות... כאשר טוהר על השמירה היא להגשים הציבורי המכרז שנועד

 השויון לעקרון פלוני במקרה בסתירה לעמוד עלול הכלכלית התועלת של השאתה

 ליתן יש, האחרת של בעטיה נפגמת התכליות אחת כאשר, קרי, ההוגנת והתחרות

 כתוצאה, להיגרם עלולה בו במקום גם, זאת. ההוגנת ולתחרות לשויון עודף משקל

 .ניכרת" אף, כלכלית פגיעה, מכך

 

, ולהלן הפרוטוקולים והנתונים בתיקי המכרזים שנדגמוהביקורת בחנה את 

 ממצאיה:

 

ככלל, קיימת הקפדה על בחירת ההצעות הטובות ביותר לעירייה, אשר עפ"י רוב  .א

בהתאם לאומדן העלויות ושיקול הדעת הן גם הזולות ביותר והסבירות 

 המקצועי של היועצים המקצועיים וועדת המכרזים.

 

( בהם ועדת 07/2015ומס'  02/2015מקרים )מכרזים מס'  2הביקורת מצאה  .ב

 המכרזים בחרה בהצעה יחידה שנותרה או שהוגשה, כדלהלן:

  '02/2015מכרז מס; 

לתחשיב היועץ המדובר במכרז לרכישת שירותי ביטוח, אשר בהתאם 

)וגבוהה  83% -המיוחד למכרז, ההצעה חרגה מהאומדן בשיעור של כ

 .(58% -מהפרמיות ששולמו בפועל עד למועד המכרז בשיעור של כ

שהוגשה הצעה מיוחד למכרז הומלץ לפסול את ההכן, בחוו"ד היועץ -כמו

כהצעה יחידה במכרז, ולאחר מכן לנסות ולנהל מו"מ מול המציע וחברות 

 ח אחרות )מתוך הבנה שעריכת מכרז חדש, לא יביא לתוצאות שונות(.ביטו

מתועדים נימוקי הוועדה  01/03/2015בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

 .בתקנון לנדרש בהתאם וזאת, כזוכה היחידה ההצעה על להכרזה

 

שבהתאם לפרוטוקול ההחלטה של ועדת , הביקורת מצינתבהקשר זה 

נימוקיו החלטת ועדת המכרזים התבססה בעיקרה על המכרזים עולה, כי 

העובדה שללא  אשר בין היתר הסביר אתשל גזבר העירייה, המקצועיים 

ללא כיסוי ביטוחי,  תיוותרקבלת החלטה לבחירה בהצעה הזוכה, העירייה 

 בלילה שלפני הדיון בוועדת המכרזים.שהכיסוי הביטוחי פקע  וזאת מפני

 

  '07/2015מכרז מס; 

מציעים אפשריים השתתפו בסיור הקבלנים  3בר במכרז אשר מדוה

המקדים, ורק אחד מהם רכש את מסמכי המכרז והגיש את הצעתו )ספק 

נוסף, ביקש לשנות את תנאי הסף על מנת שיוכל להשתתף גם הוא במכרז, 

ועדת המכרזים בפרוטוקול אולם הלשכה המשפטית דחתה את בקשתו(. 
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ימוקי הוועדה להכרזה על ההצעה היחידה מתועדים נ 16/09/2015מיום 

 כזוכה, וזאת בהתאם לנדרש בתקנון.


