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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 העסקת יועצים חיצוניים 
  על ידי רשויות מקומיות

  

  

  תקציר

  רקע כללי

לסיוע בביצוע תפקידיהן.  הרשויות המקומיות נוהגות לעתים להתקשר עם יועצים

רחב של תחומים, היועצים מספקים לרשויות המקומיות שירותי ייעוץ במגוון 

ובהם אדריכלות, הנדסה, ייעוץ ארגוני, יחסי ציבור, חשבונאות וכלכלה
1

 - (להלן  

היועצים או היועצים החיצוניים). הרשויות המקומיות מתקשרות עם היועצים 

באמצעות מכרז או בפטור ממכרז. תופעת העסקת היועצים על ידי הרשויות 

עסיקו עשרות יועצים בהיקף מצטבר המקומיות היא נרחבת, והרשויות שנבדקו ה

כולל של עשרות מיליוני ש"ח בשנה
2

 .  

פקודת העיריות), בתקנות העיריות (מכרזים),  - בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 

-תשי"אהבצו המועצות המקומיות (א), , תקנות המכרזים) -(להלן  1987-התשמ"ח

המקומיות (מועצות אזוריות), ובצו המועצות ) המקומיות צו המועצות - (להלן  1950

נקבעה חובת הרשויות המקומיות צו המועצות האזוריות)  - (להלן  1958- התשי"ח

בין במכרז ולהתקשר בחוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה, בין במכרז פומבי 

זוטא
3

להתקשר בהליך פטור רשאית . כמו כן נקבעו התנאים שבהם רשות מקומית 

היא להבטיח כי הרשויות המקומיות  דיני המכרזיםהעיקרית של  םממכרז. מטרת

יתקשרו עם נותני שירותים רק על בסיס כישוריהם ולפי שיקולים ענייניים בלבד, 

בית המשפט העליון . בתפקיד וכי לכל נותן שירותים תינתן הזדמנות שווה לזכות

המשפט כי גם  ויש לפרשו בצמצום. עוד קבע בית ,קבע כי פטור ממכרז הוא חריג

נהלי תקין, מתן הזדמנות שווה ושמירה יבהליך הפטור ממכרז יש להבטיח הליך מ

  על טוהר מידות.

__________________ 
 הדוח לא עסק בנושא יועצים משפטיים שלגביהם הנושא ייבחן בנפרד.   1
 - היו הוצאות הרשויות המקומיות שנבדקו בגין העסקת יועצים כדלקמן: עיריית הרצלייה  2013בשנת    2

מיליון ש"ח, עיריית  15-כ -מיליון ש"ח, עיריית גבעתיים  18-כ -מיליון ש"ח, עיריית אשדוד  23- כ
ומית בנימינה מיליון ש"ח ומועצה מק 2-מיליון ש"ח, מועצה אזורית באר טוביה כ 6-כ -קריית ביאליק 

  מיליון ש"ח.  0.7- כ
הרשות המקומית תקיים מכרז פומבי או מכרז זוטא על פי גובה סכום ההתקשרות. מכרז פומבי הוא    3

מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור. מכרז זוטא הוא מכרז שאינו פומבי. ועדת 
אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא, תקבע המכרזים של הרשות המקומית תנהל רשימת ספקים וקבלנים 

את אמות המידה לפנייה לספקים ולקבלנים, ואחר כך תפנה לארבעה או לשישה ספקים או קבלנים 
  לפחות.
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את נושא העסקת  2015אפריל  -  2014בחודשים נובמבר 
היועצים החיצוניים בשש רשויות מקומיות: עיריית אשדוד, עיריית גבעתיים, 

גבעת עדה, - עיריית הרצלייה, עיריית קריית ביאליק, המועצה המקומית בנימינה
שש הרשויות). בדיקות השלמה נעשו  - והמועצה האזורית באר טוביה (להלן 

רשויות מקומיות למשרד הפנים על  162במשרד הפנים. כמו כן נבדקו דיווחיהן של 
להעסקת יועצים בוועדה היקף התקשרויותיהן עם יועצים, ונבדקה תלונה הנוגעת 

  המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל.

  

   הליקויים העיקריים
  מנגנון להסדרת התקשרויות עם יועצים

לפני בית המשפט העליון משרד הפנים מאז התחייב וחצי אף שחלפו יותר משנתיים 
יועצים חיצוניים, פרסם הנחיות לרשויות המקומיות, בכל הנוגע להתקשרותן עם ל

לא פרסם משרד הפנים הנחיות  ,2015מחצית שנת  ,סיום הביקורתמועד עד 
בהבטחת התנהלות הייתה עשויה לסייע סדרת הנושא אשכאמור. זאת אף 

  .סכון בכספי ציבורית תוך חומקומיהת יורשוהשוויונית, שקופה והגונה של 

 הליך את הסדירו לא טוביה באר האזורית המועצהו ביאליק קריית עיריית
, בשקיפות האפשר ככלעשה, ית ןשהתקשרות כך, חיצוניים יועצים עם תקשרותןה
נהל התקין. עיריית גבעתיים והמועצה יהזדמנויות ועל פי כללי המ שוויוןתוך מ

, ואולם 2014בסוף שנת  בנהלים הנושא את הסדירוגבעת עדה - המקומית בנימינה
   לצורך זה לא נכללו עניינים מהותיים שראוי היה להסדירם. שאימצו יםבנהל

"ועדה ליועצים מקצועיים", אשר דנה בבקשות של אגפים  פועלת בעיריית הרצלייה
"נוהל  שלעירייה אףתחומי עיסוק.  מגווןומחלקות בעירייה להתקשר עם יועצים ב

, לרבות מסדיר את אופן ההתקשרות עם ספק לרכישת שירותיםההזמנת עבודה", 
אינו עוסק בוועדת היועצים  האמור הנוהל"יועץ/מתכנן או כל נותן שירותים אחר", 

  לרבות סמכויותיה, אופן עבודתה ותהליכי קבלת ההחלטות.

לעיריית אשדוד נוהל להעסקת יועצים שאינם מתחום ההנדסה ונוהל נפרד 
הנהלים תכנון, העוסק בהתקשרויות עם יועצים מתחום ההנדסה. שני  להזמנות

זה מזה בעניינים מהותיים: בין היתר, מחצית מחברי הוועדה להזמנות  ונבדל
 בשעהנבחרי ציבור,  היו בלבד ההנדסה מתחום יועצים בהעסקתתכנון, הדנה 

להעסקת יועצים היא ועדה מקצועית שחבריה נושאי תפקיד בעירייה.  שהוועדה
ן הנדרש, והעסיקה לפיכך הוועדה להזמנות תכנון התכנסה בתדירות נמוכה יותר מ

   יועצים רבים ב"נוהל עוקף" ללא שום דיון בוועדה.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  דיווח על העסקת יועצים במסגרת הצעת התקציב

, תות המקומייורשולהנחיות להגשת מסגרת תקציב מדי שנה פרסם ממשרד הפנים 
לגבי השנה החולפת רש, בין היתר, מהרשויות המקומיות לציין ודהוא במסגרתן ו

ההתקשרות עמם. משך  ואת מספר היועצים החיצוניים, את עלות העסקתםאת 
  היועצים. שמספקיםהרשויות המקומיות לפרט את השירותים  תכמו כן נדרשו

דיווחו בהצעת התקציב על  כמחציתןרשויות מקומיות נמצא כי רק  162 תבבדיק
, ורובן , ואולם גם דיווחים אלו היו חלקיים2013היקפי העסקת היועצים בשנת 

פירטו את תחומי העיסוק של היועצים ואת מועדי  המכריע של הרשויות לא
 ת. יתר על כן, הרשויות המקומיות דיווחו ברובן על העסקכנדרש ההתקשרות עמם

כי הדיווחים לא תאמו  העלתהרשויות ה בשש מספר מצומצם של יועצים. הבדיקה
   .מצבת ההתקשרויות בפועל את

חר הדיווח על היועצים במסגרת תקציב הרשות המקומית, אלא עקב משרד הפנים 
 לא השתמש ממילאו ,הנתונים שעליהם מדווחות הרשויות המקומיות ולא אחר

   . המשרד גם לא הנחה את הרשויות המקומיות באשר לדרך הדיווח.בהם
  החובה לקיים הליך תחרותי

להתקשר עם יועצים ת ונוהגוהמועצה האזורית באר טוביה עיריית קריית ביאליק 
הצעות על פי אמות  כמה תללא מכרז או הליך תחרותי אחר, המבוסס על בחינ

   .מידה שנקבעו מראש

, לא 2014עיריית גבעתיים לא קיימה הליך תחרותי לבחירת היועצים עד סוף שנת 
קבעה אמות מידה להליך הבחירה ולא פרסמה את בקשתה לקבל הצעות 

  להתקשרות עם יועצים.

הליך תחרותי  2014לא קיימה עד סוף שנת גבעת עדה -ה המקומית בנימינההמועצ
ולא  ,לבחירת היועצים, וגם לאחר מכן לא קבעה אמות מידה להליך הבחירה

, בין בדרך של פרסמה בפומבי את בקשתה לקבל הצעות להתקשרות עם יועצים
  הקמת מאגר יועצים ובין בדרך אחרת. 

הצעות  כמה יש לבחוןכי הזמנת עבודה הל בנועיריית הרצלייה אמנם קבעה 
להתקשרות, אולם לא חייבה את הגורם הבוחר את ההצעה הזוכה לקבוע חלופיות 

אמות מידה פומביות שעל פיהן תיבחר הצעה זו, ואף לנמק את בחירתו. ועדת 
ערכה הליך לבחירת ההצעה הזוכה מבין כמה עיריית הרצלייה לא היועצים של 

ק ניכר מהחלטותיה, ולא עמדו לפניה מידע ופרטים מהותיים הצעות חלופיות בחל
בדבר ההתקשרות המבוקשת. הדבר חמור במיוחד נוכח התרעותיה של היועצת 
המשפטית של עיריית הרצלייה בדבר אופן פעילות הוועדה אשר לא זכו לתשומת 

  הלב הנדרשת. 

בדבר עבודות  עיריית הרצלייה לא הקפידה להביא לפני ועדת היועצים התקשרויות
ייעוץ אשר היקפן הכספי עלה על ההיקף הכספי המחייב דיון בוועדת היועצים על פי 
הנוהג בעירייה; לא הקפידה להציג לפני ועדת היועצים את היקף העבודה אשר 

  יידרש בפועל; החליטה להגדיל היקפי עבודה שנקבעו בוועדה ללא דיון נוסף. 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

אישרו התקשרויות עם יועצים ת אשדוד בעירייחברי הוועדה להזמנות תכנון 
הליך תחרותי. העירייה לא פנתה  שוםבלי שהתקיים  ש"חבהיקף של מיליוני 

נוספים, וחברי הוועדה לא שקלו הצעות חלופיות, ולא נימקו את  יועציםל
עיריית אשדוד לא קבעה אמות מידה ברורות וידועות . שיקוליהם לבחירת הזוכה

ף לא חייבה את הוועדה להזמנות תכנון לקבוע אמות , ואיועציםמראש לבחירת 
  מידה כאמור.

ברוב מכריע של  חלופיים יועציםאשדוד לא הציגה  בעירייתועדת היועצים 
, וממילא לא פירטה יועציםיה לי, לא פרסמה את הפנ2014-2011 בשניםהחלטותיה 

ק נהל התקין. ריאת השיקולים להעדפת היועץ הנבחר כדרוש על פי כללי המ
כי הוועדה לבחירת יועצים שאינם מתחום ההנדסה  העירייהקבעה  2014בספטמבר 

מסוים, ולהחליט בהתאם לאמות מידה שנקבעו  יועציםמחויבת לפנות למספר 
   מראש.

  הקמת מאגר יועצים

פרסמה עיריית גבעתיים קול קורא להצטרפות למאגר יועצים. הנוסח  2014בסוף 
נתנה פרשנות מרחיבה וגורפת מאוד להגדרה של שפורסם מלמד כי העירייה 

יועצים, כך שהרשימה שפרסמה כוללת את רוב תחומי העיסוק הקיימים במשק 
  שבשירותיהם נעזרה העירייה.

פרסמה עיריית קריית ביאליק קול קורא שהופנה ליועצים מתחום  2014בפברואר 
ים. בקול קורא ההנדסה בלבד, אף שהתקשרויותיה נעשו עם יועצים מתחומים שונ

נקבע, בין היתר, כי בחירת מתכננים ויועצים לביצוע עבודה ספציפית תיעשה לאחר 
בדיקת כמה מועמדים רלוונטיים, בסבב מחזורי, ככל שהדבר ניתן באופן הוגן. 

התקשר אגף ההנדסה  2015ועד מרץ  2014. מאז אוגוסט 2014המאגר אושר ביולי 
ם רשומים במאגר. אגף ההנדסה לא פעל על פי יועצים, ומתוכם שניים שאינ 12עם 

תנאי הקול קורא ולא בחן כמה הצעות בטרם החליט על ההתקשרות עם יועץ 
  ספציפי.

עיריית הרצלייה לא פעלה להקמת מאגר יועצים כמתחייב מהחלטותיה ומהייעוץ 
המשפטי שקיבלה, וכמו כן היא לא פרסמה בפומבי ליועצים מתחומי עיסוק שונים 

  שרותם להגיש בקשה להתקשר עמה. כי באפ

עיריית אשדוד לא קבעה הליך לצירוף יועץ למאגר היועצים מתחום ההנדסה, 
וממילא לא פרסמה את האפשרות להצטרף למאגר היועצים לאחר עמידה באמות 

 לא נכללומידה ברורות; העירייה התקשרה עם יועצים מתחום ההנדסה אשר 
היועצים שאינם בתחום ההנדסה החליטה עיריית לגבי ; במאגר היועצים שהקימה

   .אשדוד שלא לנהל מאגר יועצים
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 העסקת יועצים בתחומים שאינם מחייבים מומחיות מיוחדת או 
  יחסי אמון מיוחדים

הרצלייה וקריית ביאליק התקשרו עם נותני שירותי ייעוץ  ,עיריות אשדוד, גבעתיים
בעל  יתן על ידם לא היה, לכאורה,בהיקף כספי ניכר, ללא מכרז, כשהשירות הנ

מיוחדת של  המאפיינים של עבודת ייעוץ הדורשת מומחיות או ידע מיוחדים או מיד
. פעולתן זו נוגדת את הוראות תקנות המכרזים ואת פסיקת בית המשפט יחסי אמון

   העליון.
  לניגוד עניינים בחינת חשש

 והרצלייה וקריית ביאליק לא החתימבניגוד להנחיית משרד הפנים, עיריות אשדוד, 
אותם על  והחתימשניגוד עניינים או ליועצים על שאלון למניעת חשש חלק מה

המועצה המקומית  ,עיריית גבעתיים שהחלו בעבודתם בעירייה. ישאלון זה אחר
במשך תקופה ממושכת גבעת עדה והמועצה האזורית באר טוביה לא פעלו - בנימינה

ניגוד העניינים בהעסקת יועצים חיצוניים, וגם אחרי שפורסמו להסדיר את סוגיית 
   הנחיות משרד הפנים השתהו כארבע שנים ביישומן.

  הליכי ההתקשרות עם יועצים

- , המועצה המקומית בנימינההרצלייה וקריית ביאליקגבעתיים, אשדוד, עיריות 
גבעת עדה והמועצה האזורית באר טוביה העסיקו יועצים במשך תקופות ארוכות 

שנה בסכומי התקשרות מצטברים ניכרים של מיליוני ש"ח בלי שבחנו את  16של עד 
המשך ההתקשרות עמם מפעם לפעם, ובלי שאפשרו ליועצים אחרים להגיש את 

  מועמדותם. 

גבעת עדה והמועצה - ריית ביאליק, המועצה המקומית בנימינהעיריות גבעתיים וק
האזורית באר טוביה התקשרו עם יועצים ושילמו להם בגין שירותיהם בלי שחתמו 
עמם על הסכם ואף ללא הזמנת עבודה, בניגוד לפקודת העיריות, לצו המועצות 

לייה הרצעיריות אשדוד, המקומיות ולצו המועצות האזוריות וללא הרשאה כדין; 
גבעת עדה והמועצה האזורית באר - המועצה המקומית בנימינה ,קריית ביאליקו

עמם על חוזה  ובלי שחתמעל סמך הזמנות עבודה, אך התקשרו עם יועצים  טוביה
, בניגוד לכללי המינהל התקין ובאופן בכתב שיעגן את פרטי ההתקשרות המהותיים

  .העלול לפגוע בזכויות הרשות המקומית

, גבעתיים, קריית ביאליק והמועצה האזורית באר טוביה חתמו על דודת אשועירי
חלק מהסכמי התקשרות עם יועצים בדיעבד אחרי שכבר החלו לקבל מהם 

עם יועצים בהסכמים שלא כללו פרטים הרשויות הללו התקשרו שירותים. כמו כן 
   מהותיים הנוגעים למהות הייעוץ הניתן ולתנאי ההתקשרות.
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  דוברות, תקשורת ויחסי ציבורשירותי 

את תפקיד דובר העירייה עובד הרשות יאייש לפיה שבניגוד להנחיית משרד הפנים, 
שלושה יועצי  2014-2007, עיריית גבעתיים העסיקה לסירוגין בשנים המקומית

עם "יועץ  2014גבעת עדה התקשרה בשנת - המועצה המקומית בנימינהתקשורת, 
עם חברה, בין  2011האזורית באר טוביה התקשרה בשנת , והמועצה תוכן (דובר)"

היתר, למתן ייעוץ תקשורתי ושירותי דוברות. עיריית גבעתיים והמועצה האזורית 
באר טוביה התקשרו עם יועצי תקשורת ללא מכרז או הליך תחרותי. בעיריית 
גבעתיים לא נמצאו מסמכים המתעדים את העבודה ואת השירותים שהעניקו 

ים עם שני בו זמניתהתקשרה  ועצי התקשורת. זאת ועוד, עיריית גבעתייםשלושת י
, אף שמהות העסקתם על פי ההסכמים שנחתמו עמם הייתה דומה. מהיועצים

גבעת עדה ערכה אמנם הליך תחרותי לבחינת כמה - המועצה המקומית בנימינה
   הצעות חלופיות, אך לא פרסמה זאת בפומבי.

  התקשרויות עם רואי חשבון

 יעם משרדגבעת עדה התקשרו - והמועצה המקומית בנימינהעיריית קריית ביאליק 
ים ילצורך קבלת שירותים חשבונא שנים, 16לתקופות העולות על  חשבון ירוא

את חידוש ההתקשרות עם  ת קריית ביאליקאישרה עיריי 2013. באפריל שוטפים
 ידע ומומחיות ,י אמוןרואה החשבון ללא מכרז בנימוק כי זו עבודה המחייבת יחס

 שהדבר עמד בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון שניתנה חודשיםאף  מיוחדים
י הרשויות המקומיות הועסקו על ידבניגוד להנחיית משרד הפנים קודם לכן.  מספר

בתפקידים שמעצם  הרשויות המקומיותבמשרדי עובדים מטעם רואי החשבון 
   הרשות.ובדי טיבם אמורים להיות מאוישים על ידי ע

  התקשרות עם חברי מועצה לשעבר

התקשרה עיריית קריית ביאליק עם חבר מועצת העירייה לשעבר  2015-2003בשנים 
ללא מכרז או הליך תחרותי ההתקשרות נעשתה  ,קבלת שירותיו כיועץ ארגונישם ל

בדצמבר  חבר המועצה לשעברהסכם בכתב. העירייה התקשרה עם , וללא אחר
, 2003כהונתו כחבר מועצה באוקטובר את שסיים  יאחר בלבד כחודשיים 2003

ללא מכרז או התקשרה עיריית קריית ביאליק  2010ביולי  בניגוד לפקודת העיריות.
, לקבלת שירותי ייעוץ לשעבר ה אחרחבר מועצבבעלות  עם חברההליך תחרותי 
בתמורה חודשית קבועה, ללא קשר לעבודה שביצעה החברה ובלי  ,בנושא מכרזים

במסמכי העירייה לא  שהחברה נדרשה בהסכם להגיש דיווח על היקף העבודה.
   ם של חברי המועצה לשעבר כנותני שירותים.נמצא הסבר המבסס את ייחודיות
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  התקשרות עם עובדים לשעבר

יועצת כמנהלת מחלקת אגרות והיטלי פיתוח לשעבר את עיריית אשדוד העסיקה 
ובמקביל לעובדת  ,עירייה יבתפקיד אשר מעצם טיבו צריך להיות מאויש בעובד

עקיפת  כדי עירייה שמילאה תפקיד דומה, בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ותוך
 הכללי העסקת עובדים ברשויות המקומיות. כל זאת למשך תקופה ארוכה פי שלוש

  עליה החליטה ועדת היועצים. שופת ההעסקה הראשונית מתק

העסיקה את מנהל מחלקת התשתיות לשעבר שפרש לגמלאות  עיריית גבעתיים
מוקדמות באמצעות חברת ייעוץ כלכלי. נוסף על תשלום שנקבע לחברת הייעוץ 

 5%תקורה של הצדקה, ללא  לחברה, למהיהעירייה ש, הכלכלי עבור מתן שירותיה
התקשרה  . זאת ועוד, העירייהו של מנהל מחלקת התשתיות לשעברמעלות שכר

כלכלי ללא מכרז או הליך תחרותי אחר, הייעוץ העם חברת  2015-2009בשנים 
  ללא הסכם תקף. 2013-2010ובשנים 

בה שכיהן  מיפעמים עם  כמה עיריית קריית ביאליקהתקשרה  2014-2009בשנים 
ההתקשרויות היו לשם קבלת ייעוץ  ,2006-1981 בשנים מהנדס העירבתפקיד 

במהלך השנים  ללא מכרז וללא הליך תחרותי אחר. וניהול פרויקטים, ונעשו הנדסי
שילמה לו העירייה סכומים ניכרים שהסתכמו במיליוני ש"ח. במשך כשנתיים 

 ושימש נציג העיר למהנדס ם לעירייה, ובמסגרת זו סייענותן שירותיכשימש היועץ 
 ההסכם הראשון). בד בבד גם נתן - פרויקטים שונים בעיר (להלן  העירייה לליווי

פרויקטים על פי הסכמים נוספים שהעירייה  ניהול שירותי היועץ ההנדסי לעירייה
חתמה עמו. חלק מהפרויקטים שלגביהם נחתמו ההסכמים הנוספים לוו על ידיו גם 

עניינים. על פי ההסכם הראשון, בלא שהעירייה פעלה למניעת חשש לניגוד 
פגמים  כמהנמצאו  היועץ ההנדסיבהסכמים נוספים שחתמה העירייה עם 

קביעת -ואי קביעה של שלבי תשלום במקביל לביצוע העבודה-מהותיים, כגון אי
   לוחות זמנים.

טיחות לתפקיד קצין בבמכרז  2011התקשרה בשנת המועצה האזורית באר טוביה 
הנחיית משרד הפנים הקובעת כי משרת עובד המועצה לשעבר בניגוד לבתעבורה עם 

   משרת חובה סטטוטורית. אקצין בטיחות בתעבורה הי
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  התקשרות עם עובדים במחלקת ההנדסה ובוועדות לתכנון ולבנייה

עיריית גבעתיים מעסיקה שמאית שמאפייני העסקתה הם כשל עובדת עירייה לכל 
דבר ועניין: אופי התפקיד, ביצוע העבודה במשרדי העירייה והחתמת כרטיס 
נוכחות. ההתקשרות נחזית כעקיפה של חובת המכרזים ושל כללי העסקת עובדים 

  ברשויות מקומיות. 

התקשרה עם יועצים חיצוניים גליל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה ה
חלק מהעבודה הביצועית השוטפת של הוועדה,  ואבודקי תכניות, שה לתפקיד
מעצם טיבו אמור להיות מאויש על ידי עובד במשרה תקנית. בכך פעלה שתפקיד 

למעשה את כללי העסקת הלכה הוועדה בניגוד להנחיות משרד הפנים ועקפה 
ההתקשרות עם היועצים  ,לתכנון ולבנייה. זאת ועודועדות על עובדים שחלים גם 

   בהנחיות משרד הפנים.נעשתה ללא פרסום מכרז, כנדרש 
  התקשרות עם חברות לקביעת חבות בהיטלים ואגרות

הסכמים לקבלת תחרותי ב הליך התקשרו ללאקריית ביאליק אשדוד ות ועירי
חבותה וזכאותה של העירייה בגין תשלום אגרות שירותי ייעוץ בדבר בדיקת 

, 20%-28%בגין עבודת הייעוץ יעמוד על  ר טרחהבהסכמים נקבע כי שכוהיטלים. 
עיריית הרצלייה  ;מהסכום שישולם או יושב לעירייה בעקבות פעילות היועץ

התקשרה עם משרד רואי חשבון לצורך "טיפול בהחזרי מע"מ תשומות" תמורת 
 בדברועדת היועצים מידע  בידי היהעל שיעור מן ההחזר, בלי שתשלום המבוסס 

לצורך  לגורמים פרטייםמכספי ציבור  םתשלוהעלות ההתקשרות הצפויה. 
. זאת ועוד, עיריות באינטרס הציבורי עלול לפגוע התחשבנות עם גוף ציבורי אחר

אשדוד וקריית ביאליק התקשרו עם חברות הייעוץ ללא הליך תחרותי במשך 
  ופות ממושכות בסכומים כספיים ניכרים.תק

עיריית הרצלייה ערכה הליך בחירה באמצעות מכרז פומבי, למתן ייעוץ בנושא 
היטלים ונכסים, ובחרה בחברה שעמה הייתה קשורה קודם לכן במשך תשע שנים, 
אשר הייתה היחידה שהגישה הצעה, בלי לנמק את בחירתה, כנדרש בתקנות 

ש"ח  830,000-ו ממועד המכרז שילמה העירייה לחברה כהמכרזים. בשנתיים שחלפ
יותר מהעלות המוערכת של ההתקשרות הנגזרת מהיקף העבודה שנקבע במסמכי 

       המכרז ובהסכם שחתמה עם החברה.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  העיקריותהמלצות ה

פרשנות מרחיבה שנתנו הרשויות המקומיות נוכח הליקויים שהועלו בדוח זה, 
פערים בין הרשויות , ועולה בקנה אחד עם הפסיקהלהוראות החוק שאיננה 

על משרד הפנים  ,המקומיות בכל הנוגע להסדרת התקשרויותיהן עם יועצים חיצוניים
לגבש ללא דיחוי נוהל באמצעות חוזר מנכ"ל משרד הפנים שיסדיר את ההיבטים 

רשויות המקומיות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז, ההנוגעים להתקשרויות 
כלל הרשויות ש להבטיח מנת על, זאתבית המשפט העליון.  לפנירש מהתחייבותו כנד

  המקומיות יפעלו על פי עקרונות המינהל התקין, בשקיפות וללא משוא פנים. 

בתוקף תפקידו כמאסדר של פעילות הרשויות המקומיות  ,הפנים משרד על
(רגולטור)

4
לרשויות המקומיות בכל הנוגע לדיווח על העסקת  הנחיותיו את לאכוף, 

 אחר לעקוב ;ואמין שלם יהיה מסרושהמידע שי שתבטיח בדרךיועצים, ולהבהירן 
   .המקומיות הרשויות התנהלות לע מלאהמצב  תתמונ לקבל כדי הדיווחים

כי על הרשויות המקומיות להקפיד להתקשר עם יועצים בצורה מוסדרת שתבטיח 
, ועליהן לקיים פיקוח ובקרה על ויוני ושקוףותיעשה בהליך הוגן, שבחירת היועצים 

   ההתקשרויות.

 הרשות תוכלעמם שאשר יכלול רשימת יועצים  וזמין, פומביהקמת מאגר יועצים 
להבטיח כי הרשות המקומית תקיים הליכי התקשרות  , תסייעלהתקשר המקומית

משרד מבקר המדינה, על  לדעתיעילים ותחלק את משאביה בהליך מוסדר ושקוף. 
לפנות את האפשרות ם ייועצים פוטנציאליל פומביתלפרסם  הרשויות המקומיות

בבקשה להיכלל במאגר, לקבוע אמות מידה ברורות לצירופם של יועצים  ןאליה
, נוספים להציע את מועמדותם בשנה. כך יוכלו יועצים למאגר ולעדכנו מדי שנה

  עקרון ההזדמנות השווה.וימומש 

הרשויות המקומיות להקפיד על עריכת מכרזים, בין מכרז פומבי ובין מכרז  על
זוטא, בהתאם לסכומי ההתקשרות, במקרים שבהם העבודה אינה דורשת 

  מומחיות מיוחדת או מידה מיוחדת של יחסי אמון.

על הרשויות המקומיות לפעול ליישום הנחיות משרד הפנים בעניין מניעת חשש 
קפיד להחתים יועצים על שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים לניגוד עניינים ולה

  בטרם תחל ההתקשרות עמם.

עם יועצים  ןלקצוב את פרקי הזמן בהתקשרויותיהעל הרשויות המקומיות 
ובכך לאפשר  ,תנאי ההתקשרות בהליך תחרותי לבחון אתלתקופות שיאפשרו 

קבלת ההצעה את ליועצים אחרים להגיש את מועמדותם. דרך זו נועדה לאפשר 
  הטובה ביותר ומתן הזדמנות שווה למתמודדים.

על הרשויות המקומיות להקפיד להימנע מלהתקשר עם יועצים ללא הסכם בכתב 
  שיפרט את מהות ההתקשרות ואת פרטיה העיקריים.

על הרשויות המקומיות להימנע מלהעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם 
  בדי הרשות המקומית.אמורים להיות מאוישים על ידי עו

__________________ 
, בפרק "היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של השלטון ‚È˙ ˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„63 ראו:מבקר המדינה,    4

 1212המקומי", עמ' 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  סיכום

ם ניכרים שהצטברו עם יועצים בסכומי והתקשרהרשויות המקומיות שנבדקו 
פים ולא לא שקוכים מיליוני ש"ח, בניגוד לכללי מינהל תקין, בהלילעתים ל

שוויוניים, ושלא בהתאם לעקרונות שקבע בית המשפט העליון. חלק 
מההתקשרויות נמשכו במשך שנים רבות בלי שנבחן הצורך בהן מעת לעת ובלי 
שניתנה הזדמנות שווה ליועצים אחרים; רשויות מקומיות התקשרו לעתים ללא 

הסכמים הסכמים בכתב, ובכמה מקרים אף ללא שום אסמכתה כדין; חתמו על 
התנהלות זו אינה בדיעבד; חתמו על הסכמים שחסרו בהם פרטים מהותיים. 

עולה בקנה אחד עם עקרונות היעילות והחיסכון, ויש בה כדי לפגוע באמון 
הציבור ולעורר חשש כי שיקולים לא ענייניים היו מעורבים בהליכי קבלת 

  ההחלטות.

להסדרת  לופעחלק מהרשויות המקומיות  רקהממצאים מלמדים כי 
שונות  ונמצאה, חיצוניים בהליך מינהלי סדור ושקוף יועציםההתקשרויות עם 

אותם נקטו. זאת ועוד, בהיעדר הנחיות שבין הרשויות המקומיות בהסדרים 
משרד הפנים אימצו הרשויות המקומיות פרשנות גורפת ומרחיבה  שלברורות 

ת בית המשפט העליון להוראות הפטור ממכרז המובאות בתקנות, בניגוד לקביע
  שיש לפרשן בצמצום.

יש לראות בחומרה את מחדלו של משרד הפנים ואת השתהותו הבלתי סבירה 
בניגוד להצהרתו לפני בית הנחיות ברורות ואחידות לרשויות המקומיות בקביעת 

של הרשויות מהווה מכשלה לפעילותן . הדבר 2012המשפט העליון בדצמבר 
רשויות מתקשרות עם מאות הלמצב הקיים שבו  יאמבבעניין זה, והמקומיות 

מיליוני ש"ח באופן עשרות מצטברים של כוללים יועצים בהיקפי התקשרות 
  שאינו שקוף ואינו שוויוני.

  

♦ 
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

 משאבי חלוקת על כי, נקבע בפסיקה. פעולותיה בכל הציבור נאמן משמשת המקומית הרשות
 קבע המחוקק. 5משאבים של שוויונית לא הקצאה למנוע כדי ושקוף מוסדר בהליך להיעשות הרשות

תקין, לרבות קיום תחרות  מינהלעל  לשמור שמטרתם הרשות ידי על משאבים לחלוקת הסדרים
  ל. והוגנת ומתן הזדמנות שווה לכ

הרשויות המקומיות נוהגות לעתים להתקשר עם יועצים לסיוע בביצוע תפקידיהן. היועצים מספקים 
, ובהם אדריכלות, הנדסה, ייעוץ ארגוני, המקומיות שירותי ייעוץ במגוון רחב של תחומיםלרשויות 

  היועצים או היועצים החיצוניים).  -יחסי ציבור, חשבונאות וכלכלה (להלן 

במהלך הביקורת נמצא כי תופעת העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות היא נרחבת. 
הרצלייה עיריית : 20136מקומיות בשנת הרשויות התקשרויות של שש להלן דוגמאות לגבי היקפי ה

יועצים  211התקשרה עם עיריית אשדוד  מיליוני ש"ח; 23-כ בעלות שליועצים  252התקשרה עם 
 נימיליו 15- כ שלעלות ביועצים  143התקשרה עם  עיריית גבעתיים ;מיליוני ש"ח 18- כבעלות של 

המועצה  ש"ח; נימיליו 6- כ של בעלותיועצים  44עם  התקשרה ביאליק קריית עיריית ;ש"ח
המועצה המקומית מיליון ש"ח;  2- יועצים בעלות של כ 20האזורית באר טוביה התקשרה עם 

  .מיליון ש"ח 0.7-יועצים בעלות של כ 25גבעת עדה התקשרה עם - בנימינה
לעומת הוצאות השכר של  ,בבחינת הוצאות הרשויות המקומיות להתקשרות עם יועצים חיצוניים

רשויות שנבדקו היה ה בשש 2013, עולה כי בשנת 7הרשויות המקומיות בגין העסקת עובדיהן
- בבנימינה 3%בקירוב:  מעלויות השכר 11%עד  3%-כההיקף הכספי הממוצע של העסקת היועצים 

   עתיים. בגב 11%-בקריית ביאליק ו 8.3%בהרצלייה,  8%באשדוד,  4%גבעת עדה ובבאר טוביה, 
  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את נושא העסקת היועצים  2015 אפריל - 2014בחודשים נובמבר 
עיריית קריית  ,הרצלייה, עיריית גבעתייםעיריית  : עיריית אשדוד,8רשויות מקומיות ששהחיצוניים ב

. בדיקות השלמה והמועצה האזורית באר טוביה גבעת עדה-המועצה המקומית בנימינה ,ביאליק
רשויות מקומיות למשרד הפנים על היקף  162נבדקו דיווחיהן של נעשו במשרד הפנים. כמו כן 
נבדקה תלונה הנוגעת להעסקת יועצים בוועדה המקומית לתכנון התקשרויותיהן עם יועצים, ו

   ולבנייה מעלה הגליל.
  

__________________ 
  ).13.1.13(פורסם במאגר ממוחשב,  ‰¯ÈÈ¯ÈÚ'  ˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ÔÓË˙   6145/12עע"ם    5
  על פי נתוני הרשויות המקומיות.   6
תשלום  , בין היתר,על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של משרד הפנים. הוצאות השכר כוללות   7

  פנסיה לעובדים שפרשו.
  הדוח לא עסק בנושא יועצים משפטיים שלגביהם הנושא ייבחן בנפרד.   8
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  הנורמטיבי המסד

יה לא תתקשר בחוזה להעברת טובין, להזמנת יעיר כי קובעפקודת העיריות [נוסח חדש] ב 197 סעיף
נקבעו בצו המועצות המקומיות הוראות דומות "אלא על פי מכרז פומבי". או לביצוע עבודה  טובין

  .1958-המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח המועצות ובצו 1950- התשי"א ,(א)

קיון כפיים, שהם ימידות ונ הבטיח הגינות, טוהרהיא לעל פי הפסיקה, תכלית שיטת המכרזים 
חשוב ביותר, שמידות אלה יתקיימו וגם בג"ץ עמד על כך כי "מסימניו של ממשל תקין וראוי לשמו. 

 השוויון עקרון את להגשים אמורים המכרזים דיני הציבורית מהבחינה .9ייראה שנתקיימו"
 מבטאים הכלכלית מהבחינה. מועמדותו את להגיש החפץ אדם לכל שווה הזדמנות מתן באמצעות

 היתרונות מרב השגת כדי תוך וחסכוני יעיל באופן הציבור בכספי לנהוג השאיפה את המכרזים דיני
משכך , ו"בפסיקה נקבע, כי לעקרון התחרות בתנאים של שוויון מעמד בכורה .10המכרז למפרסם

באותם נוהגים בתי המשפט להעדיפו גם במחיר של ויתור על השגת תוצאה כלכלית מיטבית 
  .11המקרים שבהם נוצרת התנגשות בין שתי תכליות אלה"

הוא רשאי לקבוע  שבמסגרתןלפקודת העיריות מסמיך את שר הפנים להתקין תקנות,  198סעיף 
- תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"חבלהתקשר ללא מכרז.  יהיהעיר רשאיתסוגים של חוזים שבהם 

 וקבעות ובתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, נבתוספת הרביעית לצו המועצות המקומי, 1987
  להתקשר בפטור ממכרז. רשות מקומית התנאים שבהם רשאית 

 אינה מחויבת בעריכת מכרז פומבי עד לסכום התקשרות שאינוהמכרזים נקבע כי עירייה  בתקנות
אינן  12אזוריתמועצה מקומית או מועצה נקבע כי  ש"ח, ובצו המועצות המקומיות 142,200עולה על 

ש"ח. בסכום התקשרות  70,200עולה על  מחויבות בעריכת מכרז פומבי עד סכום התקשרות שאינו
ש"ח לגבי  350,800ש"ח לבין  70,200לגבי עירייה, או בין  ש"ח 694,700- לש"ח  142,200הנע בין 

 - (להלן  מועצה מקומית או מועצה אזורית, הרשות המקומית מחויבת בעריכת מכרז שאינו פומבי
מכרז זוטא), ובסכום התקשרות העולה על האמור הרשות המקומית מחויבת בעריכת מכרז פומבי. 

תנהל רשימת ספקים וקבלנים אשר רשאים להשתתף במכרז  הרשות המקומיתשל  13ועדת המכרזים
ואחר כך תפנה לארבעה או לשישה ספקים  ,זוטא, תקבע את אמות המידה לפנייה לספקים ולקבלנים

  .14, המשתנה על פי הודעת משרד הפניםסכוםהקבלנים לפחות, לפי גובה  או

) 8(3) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ובסעיף 8(3בסעיף  ,) לתקנות המכרזים8(3 בתקנה
אחד מסוגי החוזים באמצעותם רשאית העירייה  כי נקבעלתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, 

זה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי "חו להתקשר ללא מכרז הוא
עם זאת, אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה". 

התקשרות צריכה לפיו החריג לכלל  ואה פטור ממכרזכי  השל בית המשפט העליון קבע סיקתופ
  . 15על דרך הצמצום ופומבי, וכי ככל חריג יש לפרש להיעשות בעקבות עריכת מכרז

__________________ 
  ).1974( 452, 449) 2, פ"ד כח(˘¯ ‰·Ó"Ú· ·‚ · ÁÂ˙ÈÙÂ ÈÂ È· ÔÂÁËÈ  ' 101/74בג"ץ    9

, Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó ·", 1992-ראו גבריאלה שלו, "מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים, התשנ"ב   10
 .461עמ' 

(פורסם במאגר ממוחשב,  ·Èˆ¯‡‰ ÏÈ·ÂÓ‰ ˙ÂÚÒ‰2007 ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ '  Ó"Ú  6203/11עע"ם    11
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ '  Ó"Ú· .‡.Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂÊÈÈ ¯ÙÚ ˙Â„Â·Ú ÔÂ¯ -  ˙ÈÈ¯ÈÚ   3499/08); עע"ם 27.12.11

‰ÏÂÙÚ   ,18.1.09(פורסם במאגר ממוחשב.(  
  נקבעו כללים כמו לגבי עיריות. 20,000לגבי מועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על    12
א 40לצו המועצות המקומיות; סעיף  123לפקודת העיריות; סעיף  148סעיף כהגדרתה ב -ועדת מכרזים    13

 לצו המועצות האזוריות
 .15.10.14-כל הסכומים בקטע זה פורסמו ועודכנו על ידי משרד הפנים ב   14
 267) 3, פ"ד מו (‡¯ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ '  Ó"Ú· ‰¯˜·Â ÌÈ¯ÂÊÓ¯ ÏÓ˘Á ˙Ò„ ‰ Ï‡È‰ 4672/90ראו בג"ץ    15

(פורסם במאגר ממוחשב, ˘È · ˙ÈÈ¯ÈÚ '  Ó"Ú· Ë¯ÂÙÒÂ ÌÈÚÂ˘Ú ·¯˜  2349/10); ר"ם 1992(
  ). 26.12.10פורסם במאגר ממוחשב, (  ' ‰ÔÂÓÈÓ ‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ 7027/07); עע"ם 20.5.10
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 עילית נצרת עיריית שהגישה עתירה במסגרת) 8(3 תקנה של פרשנותהדן ב העליון המשפט בית
פסק דין נצרת עילית). בית  - (להלן  16לעירייה חשבון יתירא של שירותים רכישת על נסבהאשר 

המשפט העליון קבע כי עקרונות המינהל התקין ודיני המכרזים מובילים למסקנה שיש להעדיף 
) היא חריג לכלל, וצריך לפרשה 8(3התקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך אחרת. תקנה 

חסי אמון מיוחדים נמצא בצמצום. רק במקרים שבהם נדרשת מומחיות מיוחדת או כאשר מדובר בי
מקום למתן פטור ממכרז, נוכח הייחודיות של נותן השירותים. עוד קבע בית המשפט העליון כי גם 

  בהליך הפטור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות. 

  

  

 המקומיות  הרשויות התקשרויות סדרתה
   חיצוניים יועצים עם

  ממשלתיים תאגידיםעל ו ממשלה משרדי על החלות המכרזים תקנות

„ÂÚ·  ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙„Â˜Ù· ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· ÚÂ·˜‰ ÔÈ„‰ ÏÁ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ˘
 ˙Â ˜˙· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÂÂˆ·Â ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÏÚ 

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï˘ È„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ ÂÏ˘ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ  ÔÏ‰Ï) -  ,(ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ÌÈÏÁ 
˜ÂÁ ˙·ÂÁ Ê¯ÎÓ‰ÌÈ" ˘˙‰ ,·-1992 Â ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙‰‚" ˘˙-1993  ÔÏ‰Ï) -  ˙Â ˜˙

 ˙ ˘· ·Á¯  ÔÙÂ‡· Â ˜Â˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙ .(˙Â ˜˙‰ Â‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ2009  ÍÎ
 È·‚Ï ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÂÏÏÎÈ˘˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï˘ „¯˘Ó È˙Ï˘ÓÓ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Â‡ 

È·‚ÏÂ  .Ê¯ÎÓ‰ ÌÒ¯ÙÓÓ ˘¯„ ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ÔÙÂ‡ÔÂ˜È˙  ‰˘Ú  ‡Ï ‰ÓÂ„ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰·
 ˙ÂÏÁ‰ .ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ‡ˆÓ  ÈÎ ÔÈ· ÌÈ È„‰ ˘È  ÏÎ· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏ„·‰

 :ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ¯„Ï Ú‚Â ‰  

פי תקנות חובת המכרזים, התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים,  על
התקשרות וב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות, במקצועות התכנון, העיצו

, ככל הניתן, ייעשו אךמחובת מכרז,  פטורות -לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים 
בחינה קבעה ועדת  לאחר, גם אם ותפי התקנ על. להלן כמפורט, פנייה תחרותית להצעות אמצעותב

 תחרותית פנייה שלהמכרזים כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך 
  , עליה לבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון טרם ביצוע ההתקשרות. להצעות

באופן  לנהלהמכרזים  ועדתעל  ,לקיים פנייה תחרותית להצעות כדיפי תקנות חובת המכרזים,  על
, לפחות בשנה פעםרשימות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים, אשר יעודכנו  ממוכן

). מציעים רשימת - (להלן  של הגוף המפרסם האינטרנט באתר הציבור לעיון פתוחות ויהיו יפורסמו
ברשימה מציעים  ותכלול, מציעים רשימת לערוך כוונתה בדבר הודעה תפרסם 17המכרזים ועדת

   שהגישו בקשה בכתב בצירוף כל הפרטים והמסמכים הדרושים לעניין. אחרישנמצאו מתאימים 

__________________ 
  ).13.1.13(פורסם במאגר ממוחשב,  ÔÓË¯‰ '  ˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ  ˙ÈÈ¯ÈÚ 6145/12עע"ם    16
 לתקנות חובת המכרזים. 8כהגדרתה בסעיף  - ועדת מכרזים    17
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

, באופן מחזורי בסבב, הניתן ככלאת ועדת המכרזים לערוך פנייה לקבלת הצעות,  מחייבות התקנות
, של כמה 18מידה אמות פי עלבדיקה,  ולערוךהוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד הממשלתי, 

  הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים. 

פי תקנות חובת המכרזים, התקשרות עם בעל מקצוע בענף התכנון ובכלל זה: אדריכל, מהנדס,  על
מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט, מפקח, שמאי מקרקעין ומודד, לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע 

"ח, תיעשה בדרך של בחירה ממאגר ש מיליוני 1.5ל ש היקףומומחיות מיוחדים בענף התכנון, עד 
 או חש" מיליוני 3 עדש"ח  מיליוני 1.5של  בהיקףמתכננים ועל פי אמות המידה כאמור. התקשרות 

בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, והתקשרות שהיקפה  תיעשה מוגדר בלתי פרויקט בעד
  .פומבי מכרז של בדרך יעשהש"ח ת מיליוני 3עולה על 

¯ÂÓ‡‰Ó ‰ÏÂÚ È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÏÎ˙ ÈÎ‰˙È ¯È„Ò‰Ï ˙‡  ÌÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙Â¯˘˜˙‰
 ˙È˙Â¯Á˙ Í¯„· ‰˘ÚÈ˙ ÂÊÎ ˙Â¯˘˜˙‰ Ì‚ ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ

 ÍÂ˙ ,‰ÙÂ˜˘ÂÈ„Î ˙ ÈÁ· ‰ÓÎ  .˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚÂ ,˙ÂÙÂÏÁ‰¯ËÓ· ÁÈË·‰Ï ˙‡ 
˙ÂÙÈ˜˘ ÍÈÏ‰‰ Ô˙ÓÂ ˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ÂÂ˘‰ Ú·˜  ˙Â ˜˙· ÈÎ ¯˘‡Î „¯˘Ó È˙Ï˘ÓÓ Ï‰ Ó ˙ÓÈ˘¯ 
ÌÈÚÈˆÓ ÂÈÏÚ ‰ÓÒ¯ÙÏ ¯Â·ÈˆÏ ˙˙ÏÂ ÏÎÏ ÔÈÈ ÂÚÓ‰ ÏÏÎÈ‰Ï ‰ÓÈ˘¯· ,˘È‚‰Ï ‰˘˜· ÍÎÏ .  

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰  Ì‚ ,ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ‰ÓÂ„· ÈÎÔÂËÏ˘· ÈÓÂ˜Ó‰ 
˘È Í¯Âˆ ˙¯„Ò‰·  ÌÈË·È‰‰ÌÈ Â˘‰ ÌÈÚ‚Â ‰  ˙Â¯˘˜˙‰Ï¯ÂËÙ·  Ê¯ÎÓÓÌÚ ÌÈˆÚÂÈ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ,
È„Î ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÚÙ ‰ È˜˙ ,˙¯„ÒÂÓ ‰ÙÂ˜˘Â Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯·„‰ .ıÂÁ  „ÁÂÈÓ· 

ÁÎÂ  ‰„·ÂÚ‰ ˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ÈÓÂÎÒ· ÛÒÎ ÌÈ‰Â·‚ .
· ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ˙ÂÈ‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ¯„Ò‡Ó‰19 ,ÏÂÚÙÏ ‡ÏÏ  ÈÂÁÈ„ÌÂÈÒÏ Â·È‚˘ 

Ï‰Â ‰ ˙¯„Ò‡Ï ‰ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰„· „·· ÏÚÂÈ 
ÏÂ˜˘Ï ÌÂÊÈÈ ÌÈÎÈÏ‰  ÔÂ˜È˙ÏÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÁ‰ ˙Â ÏÚ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰.   

  

  חיצוניים יועצים להעסקתהפנים  משרד הנחיות היעדר

 בעניינים המקומיות הרשויות את מנחה הוא שבהם"ל מנכ חוזרי לפעם מפעם מפרסם הפנים משרד
 ציבורי מינהל של נורמות למיסוד, היתר בין, חשיבות יש הללו להנחיות. פעולתן לתחומי הנוגעים

, היתר בין, נובעת זה בעניין הפנים שר של סמכותו .וחיסכון יעילות לידי להביא וכן ולהאחדתן תקין
, והיא הואצלה למנכ"ל 20, מצו המועצות המקומיות ומצו המועצות האזוריותהעיריות מפקודת

  משרד הפנים. 

נקבע כי "יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם  200421משנת  "ל משרד הפניםמנכ בחוזר
  יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה ובהתאם לכל דין". 

__________________ 
אמות המידה שנקבעו לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז כוללות, בין היתר:    18

מחיר; איכות הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, 
תו ותחומי התמחותו; המלצות והתאמתם לעורך המכרז; אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו, מומחיו

על אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות 
 קודמות; ודרישות מיוחדות של עורך המכרז.

 .4ראו הערה    19
(א) לצו המועצות 63לצו המועצות המקומיות; סעיף  146לפקודת העיריות; סעיף  233ראו סעיף    20

  .האזוריות
  .10/2004חוזר מנכ"ל    21
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 לבית המדינה הודיעהההליך שהתנהל בבית המשפט העליון בעניין עיריית נצרת עילית  עקבותב
הפנים להוציא חוזר מנכ"ל אשר  משרדאת  הנחההמשפטים  משרד כי ,2012, בדצמבר המשפט

ההיבטים הנוגעים להתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות המקומיות, לרבות מגוון את  סדירי
המשפט העליון הביע דעתו כי "נראית לנו במישור הרצוי  בית .חיצוניים יועצים עם התקשרות

עמדת המדינה, אשר הנחתה את משרד הפנים לפעול להבהרת הנושא ברשויות המקומיות ולגיבוש 
  נהלים ברורים". 

„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ ,ÚˆÓ‡· ˙ ˘ 2015, ÎÌÈÈ˙ ˘  ÈˆÁÂÊ‡Ó ÔÂÈ„‰  ¯ÂÓ‡‰˙È·· ËÙ˘Ó‰ 
ÔÂÈÏÚ‰, Â˙¯‚ÒÓ·˘  ˙È·Ï ‰ È„Ó‰ ‰ÚÈ„Â‰ Ï‰Â  ˘·‚Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ ÂÂÎ· ÈÎ ËÙ˘Ó‰
ÔÈÈ Ú·,  ÏÚÂ ‰  È‡˘ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ˙ ˘ ‰·ÈÁ¯Ó‰ ˙Â ˘¯Ù‰ Û‡

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰˜ÈÒÙ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Ì¯Ë ,ÌÒ¯Ù „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ ¯ÂÓ‡Î Ï‰Â  
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÏÎ· Ú‚Â ‰ Ô˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÚ È ˙Â  ÌÈ˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÂËÙ‰ Ê¯ÎÓÓ. 

‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· .‰ Î‰· ‡ˆÓ  Ï‰Â ‰ ÈÎ  

"ל מנכ בחוזר לפרסם בכוונתו כי, 2015 מיוני המדינה, מבקר למשרד בתשובתו מסר הפנים משרד
) לתקנות המכרזים. 8(3הנחיות לרשויות המקומיות לגבי התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 

של הרשות המקומית והן  הנחיות אלה צריכות לבטא הן את האינטרס הציבורי שבפעולה יעילה
עבודת  ולכן נדרשה ,עקרונות של שוויון, שקיפות והוגנות. עוד הוסיף, כי מדובר בסוגיה מורכבת

. עוד מסר כי המשרד לאישור מנכ"לטיוטת נוהל  2015מטה מקיפה שבסיומה הוגשה במאי 
מרכז  "בכוונת המשרד לקיים בתקופה הקרובה התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים ובראשם

  מקומי במטרה לגבש את הנוהל".השלטון ה

„¯˘Ó  ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰¯ÓÂÁ· Ì¯Ë˘ ÏÚ¯„Òƒ‡  ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡
 ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘Û‡ ˙¯„Ò‡˘  ‡˘Â ‰ (‰ÈˆÏÂ‚¯) ÚÈÈÒ˙

 ‰ÙÂ˜˘ ,˙È ÂÈÂÂ˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙ÁË·‰·˙ ‚Â‰Â  ÍÂ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ È„ÎÁÈÎ· ÔÂÎÒ ÈÙÒ
Â ,¯Â·ÈˆÛ‡  ÂÙÏÁ˘Î ÌÈÈ˙ ˘ ÈˆÁÂ Ê‡Ó˘ ·ÈÈÁ˙‰È ÙÏ ˙È· ËÙ˘Ó‰ ÔÂÈÏÚ‰ ˙Â˘ÚÏ ÔÎ .
‰„·ÂÚ‰  ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Ú·˜ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ˙Â„ÈÁ‡Â ˙ÂÈÂ˘¯Ï

ÔÈÈ Ú· Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ï˘ÎÓ ‰ÂÂ‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ·ˆÓÏ ˙Ó¯Â˙ ‰˘ÚÓÏÂ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰Ê
 ÔÙÂ‡· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈˆÚÂÈ ˙Â‡Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙Ó Ô‰ Â·˘ ÌÈÈ˜‰

.È ÂÈÂÂ˘ Â È‡Â ÛÂ˜˘ Â È‡˘    
  

  דיווח על העסקת יועצים במסגרת הצעת התקציב

 מיתהמקו הרשות תקציב מסגרת להגשת"הנחיות  פרסם הפנים במשרד מוניציפלי לשלטון המינהל
, שמטרתן להבטיח כי "מסגרת תקציבי פעילות הרשות ['הצעת התקציב'] תכלול את 22"2014 לשנת

כלל המקורות והשימושים הקיימים, תוך יצירת תמונה שלמה על התנהלותה". בין היתר דרש 
, את משך 23החיצוניים היועציםהמשרד מהרשויות המקומיות לציין לגבי השנה החולפת את מספר 

__________________ 
  ההנחיות פורסמו גם בשנים קודמות.    22
 9נדרשו הרשויות המקומיות לדווח רק על יועצים שעמם התקשרו לתקופה שמעל  2011עד שנת    23

  . 2014-2012שעות בחודש. מגבלה זו לא נכללה בהנחיות לשנים  80-חודשים ובהיקף של מעל ל
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כמו כן נדרשו הרשויות המקומיות לפרט את השירותים  .ההתקשרות עלותההתקשרות עמם ואת 
  שמספקים היועצים. 

משרד מבקר המדינה בדק את אופן הדיווח של רשויות מקומיות למשרד הפנים על העסקת יועצים 
  . 2014חיצוניים, במסגרת הצעות התקציב לשנת 

˙˜È„·· 162 ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ‡ˆÓ  ¯ ÈÎ ˜83  ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÙ˜È‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ˙ÂÈÂ˘¯
 ˙ ˘·2013 ÔÈ·Ó :ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‚ ÌÏÂ‡Â ,83  ˜¯ ˙ÂÈÂ˘¯‰5  ÂË¯ÈÙ ˙ÂÈÂ˘¯

 ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È„ÚÂÓ ˙‡Â ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡54 ˙ÂÈÂ˘¯24 
ÂÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙˜ÒÚ‰  „Ú5 ÈÌÈˆÚÂ ;12 ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙˜ÒÚ‰ „Ú 12 ÂÈÌÈˆÚ ˜¯Â 3 

ÂÂÈ„ ˙ÂÈÂ˘¯ÂÁ  .¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ‰˜ÒÚ‰ ÈÙ˜È‰ ÏÚ  

, מעלה 2013השוואה פרטנית של הדיווחים להיקפי העסקה של שש הרשויות שנבדקו בשנת 
שהיקפי העסקת היועצים בפועל היו גדולים בהרבה מהדיווח בחמש מהרשויות, ובמועצה האזורית 

  קטנים בהרבה.  - באר טוביה 

ד ו ד ש א ת  י י ר י אדם  כוח שירותי לרכישת העירייה מתייחסים דיווחה שעליהם הנתונים: ע
 . נתוניה לאעל העסקת יועצים חיצוניים למשרד הפנים כלל לא דיווחה והעירייהמקבלן כוח אדם, 

  על ידי העירייה.  היועצים העסקת של בפועל ההיקף את שיקפו אפוא

ת י י ר י ם ע י י ת ע ב מיליוני  5.8 של בעלות כספית יועצים 32דיווחה על העסקת העירייה : ג
אף שבביקורת הועלה שהעירייה העסיקה פי ארבעה יועצים לפחות. העירייה לא הסבירה את ש"ח, 

  הפער האמור.

ת י י ר י ה ע י י ל צ ר  987,000של כולל  בסכום יועציםחמישה  עם ההתקשרהעירייה דיווחה כי : ה
  . מיליוני ש"ח 23-כיועצים בעלות של  252על  היועצים העסקתהיקף  עמד בפועלש ש"ח, אף

 היא הדיווחמטרת  להבנתה כי ,2015 מיוניהרצלייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה  עיריית
 אדם לכוח"תחליף"  המשמשים חיצוניים ליועצים באשר מלאה תמונת מצב הפנים למשרד לספק

 פירטה משכך. הרשות לעובדי להפיכתם החשש בשל, חשבונית באמצעות מועסקים ואשר עירוני,
 במתכונת, העירייה של הרגיל תקציבה באמצעות המועסקים יועצים של העסקתם אתח בדו העירייה

   העירייה. כעובד החיצוני היועץ לדרישה לקליטת העירייה את לחשוף עלולה אשר

ת י י ר י ת ע י י ר ק ק י ל א י  יועצים בהיקף כספי של  5העירייה דיווחה כי התקשרה עם : ב
 6יועצים בהיקף של  44העסיקה  הנהלת החשבונות שלה היא נתונישלפי  אףמיליוני ש"ח,  1.23- כ

מיליוני ש"ח. העירייה הסבירה לצוות הביקורת כי בדיווח למשרד הפנים על העסקת יועצים כללה 
הרגיל ולא דיווחה על היועצים ששכרם כלול בתקציב רק את היועצים ששכרם משולם מהתקציב 

  הבלתי רגיל (תב"ר). 

ה צ ע ו מ ת ה י מ ו ק מ ה ה נ י מ י נ הג- ב ד ע ת  ע המועצה דיווחה על העסקת יועץ אחד, : ב
  יועצים.  25ם שמסרה למשרד מבקר המדינה העסיקה נתוניאף שלפי ה

למשרד מבקר המדינה, היא הסבירה כי  2015בתשובתה של המועצה המקומית בנימינה ממאי 
שעות  80פעלה לפי ההנחיות הישנות שחייבו דיווח רק על יועצים שהיקף העסקתם עולה על 

  חודשיות. 

ה צ ע ו מ ת ה י ר ו ז א ר ה א ה ב י ב ו יועצים בהיקף של  251המועצה דיווחה על העסקת : ט
יועצים בלבד  20לפי הנתונים שמסרה למשרד מבקר המדינה העסיקה מיליון ש"ח, אף ש 14.7

__________________ 
 .2014מספר היועצים המתוקצב לשנת רשויות שדיווחו רק על  6וכן    24
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כי הדיווח מיליוני ש"ח. המועצה האזורית באר טוביה הסבירה לצוות הביקורת  1.98בעלות של 
שהעבירה למשרד הפנים כלל מאות עובדים, שאינם מועסקים על ידי המועצה, אלא הם עובדי 

  ה הכלכלית של המועצה.עמותות החינוך והספורט וכן עובדי החבר

כי בדיווח נפלה  2015המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 
  בתום לב טעות בהקלדת המספרים בטופס.

היועצים ולא  עםההתקשרות  משךלמסגרת הצעת התקציב פרטים בדבר  והרשויות גם לא צירפ שש
   .מהם הנדרשיםאת השירותים  ופירט

 „¯˘Ó Â˘È‚‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰Ï ÂÙ¯Èˆ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘˘Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÂÈÁ ‰· ˘¯„ Î ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ
 „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡˘ ,ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓ ¯·„· ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â¯ÒÓ˘ ˜ÈÂ„Ó ‡Ï‰

 È„È ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ¯Á‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰  

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ Â È‡ ·˜ÂÚ ¯Á‡ ÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· ·Èˆ˜˙ 
˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ,Â È‡ ÛÒÂ‡ ˙‡ ÌÈ Â˙ ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÁÂÂ„Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‡ÏÈÓÓÂ 

Â È‡ ˘Ó˙˘Ó Ì‰· .„¯˘Ó‰ Ì‚ ‡Ï ‰Á ‰ ˙‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯˘‡· Í¯„Ï ÁÂÂÈ„‰ ,‡Ï 
·Ò‰ ˙‡ ˙ÓÂ˘˙ Ô·Ï .ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰˘È¯„· Ô‰ÈÏ‡ ‰ Ù ‡ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰· ÈÂ È˘Ï ÍÎÈÙÏ 

‰¯„‚‰‰ Â‰ÈÓ ıÚÂÈ ‰˙ ˙˘‰  .ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„‰ Ì‚ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ,˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯Ó  

 את לאכוף ביכולתו אין אך המקומיות, לרשויות הנחיות פרסם אמנם כי בתשובתו מסר הפנים משרד
גוף מינהלי עצמאי הן "הרשויות המקומיות עוד טען כי  .המקומיות הרשויות על הנחיותיו יישום

  שכפוף להוראות הדין ללא תיווך של משרד הפנים".

 ÏÚ ÏÈÚÙÓ ‡Â‰˘ ‰¯˜··Â ÏÂÙÈË· ÂÏ„ÁÓ ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙˘È¯„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÏ ˙Â¯È·ÚÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰. ÏÚ „¯˘Ó ÌÈ Ù‰,  Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙·

˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ¯„Ò‡ÓÎ  ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ÛÂÎ‡Ï  ˙‡ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ Í¯„· ÁÈË·˙˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ Â¯ÒÓÈ ÁÂÂÈ„ ÌÏ˘ ÔÈÓ‡Â , ÔÎÂ·Â˜ÚÏ ¯Á‡ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÌÁ˙ ÏÂ È„Î Ï·˜Ï ˙ ÂÓ˙ 

·ˆÓ  ‰‡ÏÓÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰.  ÈÎ ˘‚„ÂÈ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ˙Âˆ˜Ó
˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÚ ÌÈˆÚÂÈ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ ,ÈÎÂ  ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˙ÂÏÂÏÚ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ‰Ï Í¯„ ˙ÙÈ˜ÚÏ 

˙ÂÏ·‚Ó‰ ÏÚ ˙˜ÒÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ. ˘È  ‡ÂÙ‡˙Â·È˘Á ˙È·¯Ó ·˜ÚÓÏ ‰¯˜·Â ¯Á‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ 
‰Ï‡ .ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙ÓÏÂ   

  

  על ידי רשויות מקומיות יועצים עם ההתקשרות הסדרת

ניהול התנהלות שקופה של רשות ציבורית, מנגנון אשר יבטיח  כללי מינהל תקין מחייבים שיהא
 שוויונית והוגנת.משאבים  וחלוקתת עם נותני שירותים יותקין והוגן של התקשרו
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

˙¯Â˜È·‰  Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Â˜„· ˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘  ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˘ ÍÎÏ  ÌÚ
 ÌÈˆÚÂÈÍÈÏ‰· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ  „ÚÂÓ „Ú ,ÛÂ˜˘Â ¯Â„Ò ÈÏ‰ ÈÓÌÂÈÒ  ,˙¯Â˜È·‰ÚˆÓ‡· 

 ˙ ˘2015 ÔÓˆÚÏ ÂÚ·˜ Ì¯Ë Ô˜ÏÁ ,ÌÈ Â ‚ Ó‰ Ì‚Â ,˙‡Ê ÂÁÈË·È˘ ÌÈ Â ‚ Ó  Â˜Ï ÂˆÓÈ‡˘
 .¯ÒÁ··¯˜·  ÔÓˆÚÏ ÂˆÓÈ‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯Â‡ˆÓ  ˙Â¯˘˜˙‰ È Â ‚ Ó  ÌÈÈÂ˜ÈÏ.ÌÓÂ˘ÈÈ·  ÔÏ‰Ï
:ËÂ¯ÈÙ  

  

   והמועצה האזורית באר טוביה עיריית קריית ביאליק

 את המסדיר מנגנון איןהאזורית באר טוביה  ולמועצה ביאליק קריית לעירייתכי  העלתה הביקורת
. מנהלי האגפים המבקשים להתקשר עם חיצוניים יועצים עם הרשות המקומית של ההתקשרות הליך
ללא תבחינים ואמות  המקומית הרשותעמו תתקשר שהיועץ  את הבוחרים האל הם חיצונייועץ 

  מידה ברורים. 

„¯˘Ó È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙È‰ˆÚÂÓÏÂ  ÈÎ ,‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ Ô‰ÈÏÚ
¯È„Ò‰Ï  ˙‡ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰È ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈÈÌ Ó‰ ÔÙÂ‡· ,ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  ÁÈË·È ÂÈÂÂ˘ 

 .ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ Ô‚Â‰Â  

המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי בעקבות הביקורת הכינה נוהל שיסדיר את נושא 
  ים ונותני שירותים במיקור חוץ בפטור ממכרז, וכי הוא יובא לאישור המועצה.העסקת יועצ

החלה עיריית קריית ביאליק בהכנת "נוהל להעסקת יועצים ומתכננים", שנועד  2014בסוף שנת 
להסדיר את דרכי בחירת יועצים שהעירייה מתקשרת עמם ל"ביצוע עבודה מקצועית, פטורה 

ואולם ואת אופן ביצוע התשלום. ממכרז, הדורשת ידע, התמחות מיוחדת או יחסי אמון מיוחדים" 
ודיעה היועצת המשפטית של העירייה למשרד מבקר המדינה כי העירייה זנחה את ה 2015בינואר 

חוסר הסכמה בהנהלה  והיהכוונתה, וכי "לאחר מספר ישיבות פנימיות נמצאו בעיות רבות בנוהל 
  לגביו. לפיכך הוחלט להמתין לנוהל ממשרד הפנים". 

. העירייה לא מסרה האמורבר הסהחזרה העירייה על  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
מסמכים לגבי מועדי הישיבה שבה התקבלה ההחלטה או פרטים נוספים. עוד נמצא כי העירייה לא 

  ריכזה נתונים לגבי היועצים שעמם התקשרה.

 ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ ˙‡ Ë¯Ù· ,‰È˙Â·È˘È ˙‡ „Ú˙Ï „ÈÙ˜˙˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó ‡È‰ Ô‰·˘ ‰Ï ˙ÂÏÚ· 

‰ÈÈ¯ÈÚ· Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˙Î‡ÏÓ .¯Â˙ „ÂÚÈ˙‰˙Ó  ‰·È˘Á ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ¯Â„Ò ÌÂÈ˜Ï
 ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÂÓÈ˘ÏÂ ˙ÂÙÈˆ¯Ï ,‰˜Ó ‰‰ ˙·ÂÁ· ‰„ÈÓÚÏ ,˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ Ï˘ ‰È ·‰Ï ,ÔÂ Î˙Â

ÍÂ¯‡‰Â ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· È Â‚¯‡‰ ,˜Ù‰ÏÂ ˙Â˘¯Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÌÈÁ˜Ï ˙.  

„¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ  ÏÚ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚ ·˜ÚÓÂ ÌÂ˘È¯ ‰Î¯Ú ‡Ï˘
 ÌÈˆÚÂÈ‰ÌÓÚ˘  ‰¯˘˜˙‰ ,ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÙ˜È‰Â ˘¯„ ÎÏÚ ÈÙ ˙Â Â¯˜Ú ˙ÂÏÈÚÈ‰ 

ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏÂ ,ÔÂÎÒÈÁ‰Â  ÌÈ ˘· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰˘ Û‡ ,‰¯˜·2014-2012  „ÓÚ
 ‰ÏÚÓÏ ÏÚ ÚˆÂÓÓ·Ó -5 "˘ È ÂÈÏÈÓ.‰ ˘· Á  

בעקבות הביקורת כתבה עיריית קריית ביאליק נוהל "עריכת חוזים" שמטרתו לקבוע את תהליכי 
  הכנת המכרזים והחוזים, מעקב אחר ביצועם, סיומם וחידושם של חוזים ורישומם בספר החוזים.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

   עיריית הרצלייה

את אופן ההתקשרות עם ספק לרכישת שירותים,  המסדיר"נוהל הזמנת עבודה",  הרצלייה לעיריית
. על פי הנוהל כל 2013הנוהל עודכן באוקטובר  לרבות "יועץ/מתכנן או כל נותן שירותים אחר"

ש"ח מחייבת קבלת שלוש הצעות מחיר, וכל הזמנה  160,000- ש"ח ל 6,000הזמנה בסכום שבין 
  ש"ח מחייבת מכרז פומבי. 160,000בסכום העולה על 

: הם שחבריה", מקצועיים ליועצים"ועדה  הרצלייה בעיריית פועלת כעשור במשךלכך,  מעבר
 של בבקשות דנה הוועדה. העירייה גזבר ונציג העירייה של המשפטית היועצת, העירייה"ל מנכ

 נוהל שום אין הרצלייה לעיריית כי נמצא, אולם. חיצוניים יועצים עם להתקשר בעירייה גורמים
  . ההחלטות קבלת והליכי עבודתה אופן, סמכויותיה לרבות היועצים בוועדת העוסק

 עבודות לגבי נדרש הוועדה אישורש הנוהג הוא כי המדינה מבקר למשרד מסרהעיריית הרצלייה 
  "ח.ש 100,000 על עולה שעלותן ייעוץ

È‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰Â ÔÂÈ„Ï ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡·‰‡ ‰Ó‚Ó 
È·ÂÈÁ ˙ .ÛÂ˜˘Â ¯Â„Ò ÈÏ‰ ÈÓ ÍÈÏ‰· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙¯„Ò‰· ˙Ú„Ï ,˙‡Ê ÌÚ
„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯  ‰ÈÈÏˆ¯‰¯È„Ò˙  ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ÈÎ¯„ ˙‡ ‰ÈÏ‰ ·È„Î 

ÁÈË·‰Ï ˙‡ ˙Â È˜˙ ‰˙„Â·Ú ˙‡Â ˙Â ‚Â‰  .‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰  

 בין, יכלול אשר, מפורט עירוני נוהל גיבושל לפעול החלה היא כי בתשובתה מסרה הרצלייה עיריית
 ההחלטות קבלת הליכי ואת עבודתה אופן את, היועצים ועדת של סמכויותיה הגדרת את, היתר

אותו קבעה, העוסק שעיריית הרצלייה למשרד מבקר המדינה נוהל העבירה  2015ביולי  .במסגרתה
  בהתקשרות עם יועצים חיצוניים.

  

  גבעת עדה-בנימינהעיריית גבעתיים והמועצה המקומית 

 שהסדיר נוהלגבעת עדה -ולמועצה המקומית בנימינה גבעתיים לעיריית היה לא 2014 שנתסוף  עד
כל אגף או מחלקה ברשויות מקומיות אלה  .חיצוניים יועצים עם הןשל ההתקשרות הליך את

שביקשו להתקשר עם יועץ יזמו פנייה ליועץ מסוים, בהתבססם על היכרות קודמת עמו או על 
  המלצות שקיבלו לגביו. 

גבעת עדה לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, ממאי - ראש המועצה המקומית בנימינה
משרדי ממשלה ובגופי שלטון אחרים מציעים עצמם , כי קיימת תופעה שבה בכירים לשעבר ב2015

  כיועצים לרשויות המקומיות כדי לסייע להן בתחומים שבהם עסקו קודם פרישתם. 

) 8(3 תקנה פי על ממכרז בפטור ההתקשרות"נוהל  ת גבעתייםעיריי ראש אישר 2014בנובמבר 
לביצוע עבודה " להסדיר התקשרויות ומטרת, ש"1987- "חהתשמ(מכרזים),  העיריות לתקנות

דצמבר ", והוא נכנס לתוקפו במקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים
  על פי הנוהל, תוקם ועדה להתקשרות עם יועצים שההתקשרות עמם פטורה ממכרז. . 2014

, ולפיו 25גבעת עדה נוהל התקשרות עם יועצים- אימצה המועצה המקומית בנימינה 2014בדצמבר 
טרם התקשרות עם יועץ תבדוק המועצה את סבירות המחיר שהציע, לאור מפרט שירותים ועבודות 

  . ממכרזפטורה  ההתקשרותשאותו מסר, ותתקשר עמו אחרי שהיועץ המשפטי של המועצה יאשר כי 

__________________ 
 ".) לתוספת הרביעית לצו המועצות)8(3"נוהל התקשרות עם יועצים (תקנה הנוהל מכונה:    25
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÈÈ¯ÈÚÏ  ÌÈÈ˙Ú·‚‰ˆÚÂÓÏÂ ‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ - ‰„Ú ˙Ú·‚ ÏÚ
 ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ÔÂ ‚ Ó  ¯„ÒÂÓ˘‰ÁÈË· Ô‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘  ˙Â˘Ú ˙ÂÙÈ˜˘·  ÈÙ ÏÚÂ

 ÈÏÏÎÏ‰ ÈÓ‰  ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ ˙‡Ê ÌÚ .ÔÈ˜˙‰˙ÂÈÂ˘¯‰ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÏÁ‰ ÛÂÒ· ˙ ˘ 2014 ,˘·‚Ï ÔÂ ‚ Ó  ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ ¯È„ÒÈ˘ÌÈÈ ÂˆÈÁ.   

  

   עיריית אשדוד

פועלות  חיצוניים, ומכוחם יועצים עם ההתקשרות הליכי את להסדיר שנועדו םנהלי אשדוד לעיריית
  שתי ועדות להתקשרות עם יועצים: 

 אזעד . 2014התקף מחודש ספטמבר  ההנדסה בתחוםיועצים שאינם  להעסקת נוהל אחד מיועד
 עם התקשרות כלעל פי הנוהל, . 2010היה תקף מחודש ינואר שפעלה עיריית אשדוד על פי נוהל 

 תפקיד נושאי חבריה שכל ,"ועדה להעסקת יועצים"תאושר על ידי , ההנדסה בתחוםשאינו  ,יועץ
   הוועדה להעסקת יועצים). -(להלן  בעירייה

 ההנדסה מתחום יועצים עם בהתקשרויות עוסקוהוא , "תכנון הזמנות נוהלהנוהל השני מכונה "
, הנוהל פי על. 2009 בשנת ועודכן 2003 בשנת אושר הנוהל. נוהל הזמנות תכנון) -(להלן 

 הוועדה - (להלן  "תכנון להזמנות"הוועדה  ידי על יאושרו הההנדס בתחום יועצים עם התקשרויות
, 2015במועד סיום הביקורת בעירייה בינואר  עמד תכנון להזמנות הוועדה בראש ).תכנון להזמנות

, העיר: ארבעה חברי מועצה, גזבר העירייה, מהנדס היוחברי הוועדה . אשדוד עיריית מועצת חבר
  שניםבמנהל אגף פיתוח ותשתיות, חשב מנהל ההנדסה ונציג המחלקה המבקשת. נמצא כי 

 ששולמו כספיםמה 80%-כ שהם"ח, שמיליוני  43.4שולמו ליועצים מתחום ההנדסה  2014-2012
 . הללו בשנים היועצים לכלל

1. ‡ˆÓ   ÈÎÈ ˘ Ï„·  ÌÈÏ‰ ‰Â  ,¯˙È‰ ÔÈ·Â ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ ÈÈ Ú· ‰ÊÓ ‰Ê· ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰
 ,Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ‰· ‰˙ÂÒ Î˙‰ ˙Â¯È„˙·Â ÌÈÈ¯ÚÊÓ‰ ÌÈÓÂÎÒÌÈ·ÈÈÁÓ‰  ÈÁ·˙ 

‰ÓÎ  ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂÚˆ‰ Û‡ ‰‰Ê Ì˙¯ËÓ˘ - ˙¯„Ò‰  ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰
 .ÌÈÈ ÂˆÈÁÌÈÏ‰ ‰ Ï˘ Ì ÎÂ˙  ˜ÂÓÈ  ÏÚ ÚÈ·ˆÓ Â È‡¯È·ÒÓ‰ ¯ÂÓ‡‰ È Â˘‰ ˙‡.  

 חלקאשר אישרה את , תכנון להזמנות הוועדה מחברי מחציתכי  הביקורת העלתהלמשל  כך
 הוועדה להרכב בניגוד, ציבור נבחרי היו ,הארי של הוצאות העירייה להתקשרות עם יועצים

 העליון המשפט בית. 26בעירייה תפקיד נושאי שחבריה מקצועית ועדה שהיא, יועצים להעסקת
 מגמת כיבין פוליטיזציה למינהל ציבורי היא הרת סכנות, וקבע  שההשקה כך על עמד

 פוליטיות מידיים עובר שונים בנושאים הטיפול ולפיה, המקומיות ברשויות ההתמקצעות
 מעודד הפנים משרד גם כי וציין, ומבורכת ראויה היא מיסודן מקצועי אופי בעלות לידיים

  .27המקומיות ברשויות התמקצעות

__________________ 
בעירייה "ועדה להעסקת יועצים", שכל חבריה נושאי תפקיד בעירייה: משנה למנכ"ל העירייה, גזבר,    26

  יועץ משפטי וראש המינהל הרלוונטי.
  ).29.5.08(פורסם במאגר ממוחשב,  ·  ' È¯‡ÈÂ È˘ ˙ÚÈÒ‡ 384/07עע"ם    27
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ˙˜ÒÚ‰ ÌÈˆÚÂÈ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÒ„ ‰ ‰‡È ÔÈÈ Ú ÈÚÂˆ˜Ó ,
ÍÎ˘ÓÂ ˙Ó˜‰ ‰„ÚÂ ˙ÈˆÁÓ˘ ‰È¯·ÁÓ Ì È‰ È‚Èˆ  ˙ÂÚÈÒ ˙ÂÈËÈÏÂÙ Ì È‡˘ Á¯Î‰· 

ÈÏÚ· Ú˜¯ ÈË ÂÂÏ¯ ,‰ÈÂ˘Ú ÚÂ‚ÙÏ ‰˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ÔÂÎ  ¯·„‰ .
ÈÓÂÎÒ· ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÙ˜È‰· ÍÂ¯Î‰ ,‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙· ÛÒÎ  .ÌÈ¯ÎÈ   

, כי נוהל הזמנות תכנון 2015ממאי  ,אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינהעיריית 
נקבע כי הרכב הוועדה נוהל המעודכן . בהנוהל המעודכן) - (להלן  2015עודכן בחודש פברואר 

  יכלול שלושה חברי מועצה וחמישה גורמים מקצועיים נוספים.

תכנון  הזמנות נוהל, שלבים כמה שבו בפרויקט או המשך בהתקשרות מדובר כאשר כי נמצא .2
גם  ,בלבד שלב א'ביצוע להמשיך ולהעסיק יועץ, אשר הוועדה אישרה את העסקתו ל אפשר

פני הוועדה מידע ללהביא  חייב הנוהל אף לא לביצוע שלבים נוספים ללא דיון נוסף בוועדה.
הוועדה אותה מאשרת שהיקף ההתקשרות הכולל המשוער, ואף לא מידע כי ההתקשרות  בדבר

 בפרויקט.  שלב ראשוןאינה התקשרות כוללת, אלא רק 
„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ˜È ÚÓ Ï‰Â ‰ ÈÎ  ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙‡

 ÚÂ„È ‰È‰ ÏÏÂÎ‰ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰˘ ÈÏ· ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰
 .˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú·ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ „‚Â Ó˙ Ó È¯„ÒÏÈÈ˜˙ Ï‰ Ô ÚÂÏÂÏ‰  ÊÂ·Ê·Ï ‡È·‰Ï

 .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÂ ÌÈ·‡˘Ó  

אינו  ת תכנון המעודכןוהזמנ נוהלעיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
   מראש. מאפשר להתקשר עם יועץ בלי שהיקף ההתקשרות הכולל יהיה ידוע

3. ÌÈ‡ˆÓÓ‰  ÌÈ„ÓÏÓ ÂÏÚÂ‰˘ÈÎ  ÌÈ ˘·2014-2012  ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÓÊ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂ Î˙ ˙
 .ÌÈÏ‰ · ÂÚ·˜ ˘ ˙Â˘È¯„‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏÔÏ‰Ï ‰Ó‚Â„:  

 2013-2012 בשנים כי נמצא. לפחות בחודש עםפהוועדה  להזמנות תכנון תתכנס על פי הנוהל
 2013-2012נמצא כי בשנים עוד . 2014הוועדה פעם אחת בשנה, ושש פעמים בשנת התכנסה 

ת תכנון, אלא וות הוועדה להזמנשלא באמצע יועצים העסקת לאשרעדה והו מזכיר החליט
. משכך, בשנים הללו הוחתמו יו"ר 28ויו"ר הוועדה ב"נוהל מקוצר" העירבאישור מהנדס 

הוועדה להזמנות תכנון, מהנדס העיר, סמנכ"ל העירייה, מנהל אגף פיתוח תשתיות וחשב 
מינהל ההנדסה על טופס שאותו הכין מנהל האגף הרלוונטי, שכותרתו "פרוטוקול ועדה 

פירוט  נדרשזה  בטופסלהזמנות תכנון נוהל מקוצר", ללא שום דיון הנוגע בהעסקת היועץ. 
 של כללי יאור; תהיועץ שםאת העסקת היועץ;  המבקשהגורם בעיריית אשדוד  זהות: כדלקמן
  . היועץ להעסקת התקציבי המקור; היועץ העסקת עלות; הייעוץ עבודת

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ¯ÈÚ‰¯ÓÂÁ· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ „Â„˘‡ ÏÚ ÒÂ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â ÓÊ‰Ï ÔÂ Î˙ 
˙Â¯È„˙· ‰ÎÂÓ  ¯˙ÂÈ ˘¯„ ‰Ó ÌÈ·¯ ÌÈˆÚÂÈ Â˜ÒÚÂ‰ ÏÚÂÙ· ;·"Ï‰Â   Û˜Ú˘ "¯ˆÂ˜Ó

 ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,ÔÂ Î˙ ˙Â ÓÊ‰Ï Ï‰Â ‰ ˙‡‡ÏÏ ÌÂ˘ ÔÂÈ„ ‰„ÚÂÂ· ,„Â‚È · Ï‰Â Ï 
ÈÏÏÎÏÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ˜˙‰È‡ . -˜Â¯ "¯ˆÂ˜Ó‰ Ï‰Â "· ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰„ÚÂÓ· ‰„ÚÂÂ‰ ÒÂ ÈÎÂ  
 ∆ÎÂ˙ÓÎÙ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ÔÂ ˙‡  ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ "ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ"Ï ‰È¯·Á

·˜˙Ó‰ .˙ÂÏ  

__________________ 
  .25-24, עמ' 2013דוח מבקר עיריית אשדוד לשנת    28
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ,2014 נובמברעד  2011 דצמברב תכנון להזמנות הוועדהקיבלה ש ,החלטות 177 מתוך כי נמצא
, בניגוד לנדרש על פי ההתקשרות עם היועץ הזוכה היקףפירוט של  כללולא  )78%(החלטות  138

החלטות הוועדה אשר לגביהן פורט  39החלטות מתוך  8- נמצא כי בעוד . הנוהל להזמנות תכנון
בלי שהוועדה אישרה היקף ההתקשרות עם היועץ, בוצעה חריגה מהיקף ההתקשרות המאושר, 

  ש"ח.מיליוני  1.29בסך כולל של נקודתית את החריגה מהיקף ההתקשרות, 

„¯˘Ó ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÏÚ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ˙Â ÓÊ‰Ï
ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Â¯˘È‡ ÔÂ Î˙,  ‡·Â‰˘ ÈÏ· Ì‰È Ù·ËÂ¯ÈÙ ¯·„· ‰Ù˜È‰  ÈÙÒÎ‰

 Ï˘˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˘˜Â·Ó‰ ,„Â‚È · Ï‰Â Ï Â˙Â‡ ‰Ú·˜ ˙¯Ê‚  ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ¯˘‡Î Ì‚ .
Ó‰ ÈÏÏÎ ,ÚˆÂ· Ì¯Ë˘ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÂÎ¯ÚÓÈ Ô„ÓÂ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ 

Ó ÁÂ˜ÈÙÂÈ ,Â ÓÓ ‰ÈÈËÒ ÏÚ ÈÏ‰ ˆÏ ÏÚ ‰¯˜· Í¯Â.ÈÂÙˆ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰  

 ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È Ô‰È·‚Ï ¯˘‡ ˙ÂËÚÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ·ÔÂ Î˙ ˙Â ÓÊ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ë¯ÈÙ 
 ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈˆÚÂÈÏ ‰ÓÏÈ˘ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡

Â¯˘Â‡˘ ÂÏ‡ . Ï‰Â Ï ˙„‚Â Ó ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú·˜ Â˙Â‡,  ˙Ú‚ÂÙÂ
Ó‰ ˙Â È˜˙·È È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ Í¯Âˆ·Â ‰¯˜·· ÏÚ ˘ÂÓÈ˘‰  .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ·  

נוהל הזמנות תכנון עודכן בחודש עיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
ש"ח, וכן  140,000וכי נקבעו בו סדרי עבודה לגבי הזמנות שסכומן אינו עולה על  2015פברואר 

  הוראה כי הוועדה להזמנות תכנון תתכנס לפחות פעם בחודש.

  

  היועצים על והבקרה הדיווח הליכי

גבעת עדה לא -הביקורת העלתה כי עיריית גבעתיים, עיריית הרצלייה והמועצה המקומית בנימינה
ן את מסגרת ההתקשרות שבין היועץ לרשות המקומית, ולא הסדירו את הליכי הסדירו בנהליה

הדיווח של היועץ על פעילותו, את הפיקוח של הרשות עליו ואת מנגנון אישור דרישות התשלום של 
היועץ. בנהלים גם לא נקבעו הנחיות בדבר דרכי ההתקשרות עם היועצים, שנועדו להבטיח את 

  ם בוצעה עבודת הייעוץ או התכנון באופן לקוי.זכויות הרשות במקרים שבה

 הדיווח הליכי כי ותיהןבתשוב גבעת עדה מסרו- והמועצה המקומית בנימינההרצלייה  עיריית
   .היועצים עם בהסכמים מעוגנים

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰ÈÈÏˆ¯‰Â ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Ú·‚
 ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰ È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ Ô‰ÈÏ‰ · ÂÚ·˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰„Ú

 .ıÚÂÈ‰¯·„‰ ÚÈÈÒÈ ˙ÁË·‰Ï  ÍÎÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ ‚Â‰Â ˙È ÂÈÂÂ˘ ,‰ÙÂ˜˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰
 ÚÈÈ ˙Â˘¯‰ Ï·˜˙˘ ˙Â¯È˘‰˘ ‰Ê Í¯Âˆ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .‰È˙ÂÈÂÎÊ ÂÚ‚ÙÈÈ ‡Ï ÈÎÂ ‰ÈÎ¯ˆ ÏÚ ‰

 ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó Ï‰Â ·
 ÏÂÏÎÏ ˘È˘ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ Ô‚ÚÈ ¯ÂÓ‡Î Ï‰Â  Ï˘ ÂÓÂÈ˜ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈˆÚÂÈ‰Ó ˜ÏÁ ÌÚ ·˙Î·

 ‰ÙÈ˘Á‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈÂ ,ÌÎÒ‰·Â ˙Â˜ÂÏÁÓÏ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÈÂ ÈÈ„˙‰Ï.  
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙‡˘ ¯˙È· ÌÈ˘ÈÁÓÓ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÚ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ „ÈÁ‡ Ï‰Â  Ï˘ Â˙ÚÈ·˜· ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡
 ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ˙‡ÊÂ ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ

 ‡ÏÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰„¯˘Ó .ÌÈ Ù ‡Â˘Ó  ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÈÂ‰È˘‰ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ·ÈÈÁÓ Ï‰Â  ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘,  ÂÈÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ˘·‚Ï ‡ÏÏ ÈÂÁÈ„ 

Ï‰Â  ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÊÎ ¯ÊÂÁ Î Ó Ï"¯È„ÒÈ˘ ˙‡ ÌÈË·È‰‰ ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ¯ÂËÙ· Ê¯ÎÓÓ 
˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰.  

  

  

  קיום הליך תחרותי

  ביועצים הבחירה הליכי

החובה לנהל את ענייני הרשות בכלל וענייני הרכישות בפרט, באופן  כי קבע העליון המשפט בית
 של לרגליה נר להיות צריכה" הציבור מתוך איש לכל והוגן זהה ויחס שווה סיכוישיש בו "מתן 

 העירייה את פוטר מכרז מחובת פטור אין. פורמלי במכרז מחייבה המחוקק שאין במקום גם הרשות
ושאת זכויותיו שהופקדו בנאמנות בידיה היא  משרתת שהיא הציבור כלפי הנאמנות מחובת
, ממכרז פטורים מקומית רשות של התקשרויות סוגי, במקום שבו 30. גם לפי עמדת המדינה29מחלקת

 כמה ייבחנו שבמסגרתו סדור מינהלי הליךכי טרם ההתקשרות יתקיים  מחייבים התקין נהליהמ כללי
  .אחידות מידה אמות פי על, התקשרות לאותה הצעות

ב(א), שלפיה "גוף ציבורי יעדיף לבצע 1תקנה  2009בתיקון לתקנות חובת המכרזים הוספה בשנת 
התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא 

אף שאין בפסק דין נצרת עילית, כי "בית המשפט העליון קבע, בדרך של מכרז פומבי רגיל". 
  ". התקנות הללו חלות על עיריות, רוח הדברים והרציונלים שביסוד התיקון יפים גם לענייננו שלנו

__________________ 
‚ÚÂÓ‰ '  ÔÏÊÂˆ‰  368/76); בג"ץ 2005( 241), 6, פ"ד נ"ט (ÔÂ¯„·˘ '  ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ 9660/03עע"ם    29

˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰)1976( 511, 505) 1, פ"ד לא .(  
 אה בפסק דין נצרת עילית. עמדת המדינה כפי שהוב   30
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó, ‰„ÓÚÓ  ‚Â‰ Ï ‰˙·ÂÁ ,¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘
 ˙ÂÙÈ˜˘·Â ˙Â È‚‰·‰·ÂÁ‰Â  ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÔÂ¯˜Ú  ,‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ Ô˙ÓÈÁÓÌÈ·È ‰˙Â‡ 
 ‰˙˘˜· ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÏ·˜Ï ˙ÂÚˆ‰ ¯˘˜˙‰Ï  ÌÚÌÈˆÚÂÈ ÈÏ‡Èˆ ËÂÙÈÌ,  ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ

 ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰Ï ˙Â¯Â¯·Ï˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ ˙¯ÈÁ· ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ,
˙ÂÎÈ‡Â ¯ÈÁÓ31. ¯·„‰ ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÈÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙È˘˘Á 

Ó‡Â˘Ó ÌÈ Ù . ˘‚„ÂÈ ÈÎ Ì‚ Ô˙È ‰ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÈÓÂÁ˙·  ,ÔÂ Î˙ ÂÓÎÁÂ˜ÈÙ ,
‰„È„Ó  ˙Â‡Ó˘Â ,ÌÂˆÓˆ· ˘¯ÙÏ ˘ÈÏÚÂ  .È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰  

  

  עיריית קריית ביאליק

 בין היועץ לבין הגורם קודמתהיכרות לאור עם יועצים מתקשרת  ביאליק קריית עירייתכי  נמצא
הצעות  שבו נבחנות כמה, אחר תחרותי הליךמכרז או  ללא עבודת הייעוץ, את בעירייה המזמין

הקימה  2014שביולי  אחריהוסיפה לנהוג בדרך זו גם  העירייה. מראש שנקבעו מידה בהתאם לאמות
  מאגר יועצים בתחומי ההנדסה (ראו להלן). 

, שכדי לייעל את 2015עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
רות היא מעדיפה להתקשר עם יועצים בעלי מומחיות, אשר יש לה עמם היכרות קודמת, ההתקש

ובין היתר, יחסי עבודה אישיים עם בעלי תפקידים בעירייה, ניסיון קודם, היכרות עם דרישות 
  העירייה, ועם מערכות העירייה ותשתיותיה.

„¯˘Ó  ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ,˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÈÏÏÎ ˙‡ „‚Â Ï‰ ÈÓ‰ 
 .‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ Ô˙Ó ÔÂ¯˜Ú·Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú· Ú‚ÂÙÂ ÔÈ˜˙‰ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

 ‰ÓÎ ÔÈ·Ó ¯ÈÁÓÂ ˙ÂÎÈ‡ ˙ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ ˙¯ÈÁ· Â¯˘Ù‡È˘ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ
 .˙ÂÈÙÂÏÁ ˙ÂÚˆ‰  

  

   המועצה האזורית באר טוביה

הגורם  בין היועץ לביןקודמת  היכרות לאורעם יועצים ה האזורית באר טובי לרוב התקשרה המועצה
אמות מידה שנקבעו בהתאם ל, ללא בחינה של חלופות נוספות ת הייעוץאת עבוד המזמיןבמועצה 

  מכרז או הליך תחרותי.  המועצה ערכה )15%( מועטות בלבד התקשרויותבמראש. 

ת שנבדקו לא חלה עליה המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי לדעתה בהתקשרויו
  מכרזי".- חובת מכרז או הליך "מעין

__________________ 
המחוקק הכיר באפשרות לקבוע במכרז או הליך תחרותי, אמות מידה המבוססות על איכות: בתקנה    31

(ה) לתקנות המכרזים נקבע (ההוראה אינה חלה על מכרז זוטא): "הועדה רשאית, לאחר שנתנה 22
ולה ביותר בהתחשב לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו לפניה, שלא להמליץ על ההצעה הז

 22בכושרו, נסיונו או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו"; תקנה 
לתקנות חובת המכרזים קובעת כאמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה את אמינותו של המציע, כישוריו, 

תנאי המכרז, ומידת נסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו וכן המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי 
 שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות. 
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Â‡ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ú‚ÂÙÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó

ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ˙‡Ê ·ÈÈÁÓ Â·˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰  .˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘  

  

   הרצלייהעיריית 

ת ו ט ל ח ת ה ד ע ם ו י צ ע ו י עבודה של עיריית  הזמנותבנוהל ש אףהעלתה כי  הביקורת :ה
 לקבוע הבוחר הגורם על כי נקבע לא, להתקשרותהצעות חלופיות  כמהנקבע כי ייבחנו  הרצלייה

  , ואף לנמק את בחירתו. הזוכה ההצעה לבחירת פומביות מידה אמות

 כי נמצא ,2014-2012 בשנים שהתקבלובעירייה,  הפועלת היועצים ועדתהחלטות של  77 בבדיקת
הצעות חלופיות,  כמהההצעה הזוכה מבין  לבחירתראוי  תחרותי הוועדה הליך ערכה לא ניכרה ןבחלק

אודות ההתקשרות המבוקשת ועלותה, ובמרבית החלטותיה  הותייםבפניה מידע ופרטים מ ולא עמד
  :יםפרטה להלןדת היועצים את הנימוקים להעדפת ההצעה הזוכה בפרוטוקול. לא פירטה וע

, החליטה ועדת היועצים לבחור ביועץ המומלץ 2014-2012החלטותיה בשנים  77מתוך  90%- בכ
מהחלטותיה לא היה בידי הוועדה מידע על אודות עלותה  63%- על ידי האגף המבקש; בכ

לרבות החלטה בדבר היקף ההתקשרות המרבי שאותו  המשוערת של עבודת הייעוץ שאותה בחרה,
מהחלטותיה הוצג לפני הוועדה יועץ אחד בלבד,  31%- מאשרת הוועדה, אשר אין לחרוג ממנו; בכ

אשר אותו בחרה, ובאחד המקרים אף החליטה הוועדה על בחירתו בדיעבד של היועץ אחרי שהלה 
לפני הוועדה שני יועצים בלבד, ומתוכם  מהחלטותיה הוצגו 11%- כבר ביצע את עבודת הייעוץ; בכ

בחרה הוועדה ברובם המכריע של המקרים ביועץ שעליו המליץ האגף הרלוונטי; מתוך אותן 
מהחלטותיה לא תיעדה ועדת  22%- החלטות שבהן הוצג לפני הוועדה יותר מיועץ אחד לבחירה, בכ

ה קבעה הוועדה את תעריף מהחלטותי 41%-היועצים את הצעותיהם של היועצים שלא נבחרו, ובכ
הייעוץ בעצמה במקום לפנות ליועצים כדי שיציעו תעריף בתנאי תחרות; מתוך אותן החלטות בהן 

מהחלטותיה לא פירטה הוועדה בפרוטוקול  83%- הוצג לפני הוועדה יותר מיועץ אחד לבחירה, בכ
  את הנימוקים להעדפת ההצעה הזוכה.

 האגף ידי על המומלץ ביועץ בחרה היועצים שוועדת רסבי כי בתשובתה מסרה הרצלייה עיריית
 מבין למי ואין, טהורה מקצועית בהחלטה המדובר שהרי, החלטותיה במרבית בעירייה הרלוונטי

 יכולה שאינה מסרה כן. ההתקשרות לביצוע הממליץ המקצועי הגורם על יתרון היועצים ועדת חברי
  . החלה לא שזו עד הייעוץ עבודת היקף את להעריך

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ÈÎ ‰ÈÏÚ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÓ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÈ·ÓÂÙ ˙Â¯Â¯·Â 
˙¯ÈÁ·Ï ‰Úˆ‰‰ ‰·ÂË‰ ¯˙ÂÈ· ˙ ÈÁ·Ó ¯ÈÁÓ ˙ÂÎÈ‡Â  ˙Â Â¯˜Ú Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î

Ó‰ ˙Â È˜˙Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ,ÔÂÈÂÂ˘‰È .È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ˙‡Ê „ÂÚÂ ,ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘Â¯„Ï ˙„ÚÂÂÓ 
ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯˘‡Ó‰ ˙‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˜Ó Ï ˙‡ ‰È˙ÂËÏÁ‰ .  

בית המשפט העליון קבע כי רשות מקומית אינה רשאית להתעלם מחוות דעתו של היועץ המשפטי 
ללי המינהל התקין, כמו גם מושכלות יסוד של שלטון החוק, מחייבים שהרשות המינהלית שלה: "כ

מסורה המלאכה למערך תפעל בהתאם להוראות הדין. ככל שהוראות אלה טעונות פירוש והבהרה 
במקרה של חילוקי דעות, יש מקום ... פי הנחיותיו יש לפעול-הייעוץ המשפטי של העיריה ועל

הייעוץ המשפטי למשרד הפנים או היועץ  - לפנייה לגורם משפטי מוסמך ובכיר יותר, במקרה זה 
   .32המשפטי לממשלה"

__________________ 
  פסק דין נצרת עילית.   32
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לטות, ונמנעה בחמש החלטות נמצא כי היועצת המשפטית של עיריית הרצלייה התנגדה בשש הח
. 2014-2012ההחלטות שאותן קיבלה ועדת היועצים של עיריית הרצלייה בשנים  77אחרות מתוך 

אין מקום להמשיך ולאשר היא נימקה את התנגדותה בכך שהליך בחירת היועצים אינו ראוי וכי "
דון בוועדה במציע ", ובכך שאין מקום לבקשות ליועצים בהליך שעל דעת הכל היה ראוי לשנותו

יחיד, אלא על הוועדה לבחור בין מספר הצעות חלופיות. היועצת ציינה כי פנייה למציע אחד בלבד 
אינה עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון. בפרוטוקולים של ועדת היועצים לא נמצאו 

  מסמכים המתעדים את הנימוקים שבגינם נמנעה היועצת המשפטית בחמש ההחלטות.

 ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ,‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ˙È˘Ú  ,‰¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ,‰ÈÈÏˆ¯‰‰˜ÈÒÙ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ 

Â‰ÓˆÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú·˜˘ Ï‰Â ÏÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ ¯ÂˆÈÏ È„Î ‰· ˘ÈÂ ,.  ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÎÂ  „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ‰È˙Â‡¯˙‰ Á

ÔÂ˜È˙ÏÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙Ï ÂÎÊ ‡Ï ¯˘‡ ,‡˘Â · . ıÂÓÈ‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê Û‚‡‰ ˙ˆÏÓ‰
 ,ÌÈ˜ÂÓÈ  ‡ÏÏÂ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ· ‡ÏÏ ÈË ÂÂÏ¯‰ Ô∆ÎÂ˙Ó Ô˜Â¯Ó ‰„È˜Ù˙ ˙‡.ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ Ï˘  

לשפר את נוהלי עבודתה  צורך יש אכן כי המדינה מבקר למשרד בתשובתה מסרה הרצלייה עיריית
 הליקויים לתיקון לפעול החלה וכי, חיצוניים יועצים עם התקשרות עבודתה בעניין ואת דרכי

   .בביקורת שהועלו

ת ו י ו ר ש ק ת : ה ם י צ ע ו י ה ת  ד ע ו ר  ו ש י א א  ל  אישור דרוש הרצלייה בעיריית ,כאמור ל
   "ח.ש 100,000 על עולה שעלותן ייעוץ עבודותל היועצים ועדת של

 ÌÈ ˘· ÌÈ¯˜Ó È ˘· ÈÎ ‡ˆÓ 2014-2012  ‰¯˘˜˙‰‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ Ï ÌÈˆÚÂÈ ÚÂˆÈ· ‰„Â·Ú
 ˙ÏÏÂÎ‰ ‰˙ÂÏÚ˘‰„ÓÚ  ÏÚÓ ¯˙ÂÈ-100,000 ˘ ,Á"ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ‰ Â„È  ˙„ÚÂÂ· 

 .ÌÈˆÚÂÈ‰  

הראשונית אין בידיה מידע מדויק בדבר  ההתקשרותבתשובתה כי במועד  מסרההרצלייה  עיריית
הובאה  לא היועץ להעסקת, ההצעה אחד במקרההיקף עלותה הכוללת של עבודת הייעוץ המקצועי. 

יותר הערכה מקצועית שגויה שסכום ההתקשרות עמו יהיה נמוך  בשללדיון בפני ועדת היועצים 
 את לסיים העירייה החליטה, תהמוערכ השעות ממסגרת החריגה בשלדיון בוועדה.  הדורש הסכוםמ

יש להביא בפני  עקרונית כישהיא מסכימה  כי אף, מסרה העירייה השני המקרה. לגבי ההתקשרות
 כך הדבר היה לאהוועדה מקבץ עבודות, אשר עלותן הכוללת מחייבת דיון בוועדת היועצים, 

  ציבורי. הנידון, שכן דובר בעבודות שנעשו במשך שלבים שונים לפיתוח פארק  במקרה

 ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ‡È·‰Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˘‚„ÂÈ .ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‚‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙·ÈÈÁÓ ˙ÏÏÂÎ‰ Ô˙ÂÏÚ ¯˘‡ ,˙Â„Â·Ú
 ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ‡È·‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,ÌÈ·Ï˘· ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ÈÎ

Èˆ‰ÏÂ ,‰˙È˘‡¯· ÌÈˆÚÂÈ‰ .˙ÏÏÂÎ‰ ˙Î¯ÚÂÓ‰ ‰˙ÂÏÚ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ‚  

˙ Ï „ ‚ ‰ Û ˜ È ‰ ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ : ‰ „ Ú Â Â ·  Ô Â È „  ‡ Ï Ï ‡ˆÓ  ÈÎ È ˘· ÌÈ¯˜Ó 
‰ÏÈ„‚‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙‡ Û˜È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÚ ÌÈˆÚÂÈ ,‡ÏÏ ÔÂÈ„ ÛÒÂ  ˙„ÚÂÂ· ÌÈˆÚÂÈ‰ .

ÔÏ‰Ï ËÂ¯ÈÙ:  

 הפנים עבודות של אדריכלי תכנון לצורךיועצים  עם 2013 במאיהרצלייה התקשרה  עיריית .1
, בלי בוועדת היועצים 2012כי ההתקשרות אושרה בנובמבר  נמצא. החדש העירייה בבניין
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זאת ועוד, עם האדריכלים. את עלות ההתקשרות המאושרת או המשוערת קבעה  שהוועדה
את היקף העבודה שנקבע  להגדילבוועדת היועצים נוסף דיון שום  ללאהעירייה החליטה 

 השטחיםלפיו יבצעו האדריכלים גם את תכנון שעל הסכם  2014במבר בנו וחתמה ,בוועדה
 של בשיעור המקוריהיקף ההתקשרות שנקבע בהסכם  גדל בעקבות זאתהציבוריים בפרויקט. 

 "ח. ש 279,000-כ של ובעלות 20%- כ
- עיריית הרצלייה מסרה בתשובתה כי לא הובא לוועדה אומדן לגבי עלות העבודה, היות שאי

  יך את היקפו הכספי של הפרויקט בטרם תחילת תכנונו.אפשר להער

מתן שירותי ל יועץלהתקשר עם  2011באוקטובר  החליטהועדת היועצים של עיריית הרצלייה  .2
את עלות ההתקשרות המאושרת או קבעה לא . ועדת היועצים באזור מסוים פיקוח גינון
"ח בעבור ש 400,000- כליועץ  הרצלייהעיריית שילמה  2014-2012שנים בנמצא כי המשוערת. 

. הללוש"ח ששילמה לו בשנים  785,000, מתוך שאושר האזור על נוספים באזוריםעבודות 
 שום בחנהבשנים שחלפו לא , ולביצוע העבודות הללו הסכם על עמוהעירייה לא חתמה 

 .(ראו להלן) היועץ עם להתקשרות חלופיותהצעות 
„¯˘Ó  ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ÈÈÏˆ¯‰ ÈÎ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙Ú‚ÂÙ ÈÏÏÎ· Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ˜˙‰ 

˙Â Â¯˜Ú·Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰Â ,ÈÎÂ ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï ÔÂÈ„Ï ˘„ÂÁÓ ˙„ÚÂÂ· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÈÈÂ È˘ 
Û˜È‰· ‰„Â·Ú‰ Â‡ ‰˙ÂÏÚ·.   

  

   גבעת עדה- המועצה המקומית בנימינה

 הבחירה להליך מידה אמותגבעת עדה - לא קבעה המועצה המקומית בנימינה 2014דצמבר עד 
אלא פנתה ליועצים על סמך לא קבעה מספר מזערי של מציעים שאליהם יש לפנות,  ביועצים,
קיימה  לאשנבדקו המקרים  ברוב .מוקדמת היכרותסמך  עלאו מגורמים אחרים  שקיבלההמלצות 
במיעוט המקרים בחנה הצעה נוספת  , זו שהתקבלה;הליך תחרותי ובחנה רק הצעה אחתהמועצה 

  . עות נוספות מלבד זו שהתקבלההצ או שתי

, נקבע אמנם כי ייבחנו כמה הצעות 2014נמצא, כי בנוהל שהמועצה החלה לפעול לפיו בסוף 
חלופיות, אולם לא נקבע מנגנון לבחינה תחרותית של ההצעות ולא נקבעו אמות מידה לבחירת 

ים מתחומי עיסוק ההצעה הזוכה. המועצה אינה מפרסמת פומבית את האפשרות העומדת בפני יועצ
  שונים להגיש בקשה להתקשרות עמה. 

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- Ú‚ÂÙ ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ‰„Ú ˙Ú·‚
 ˙‡ ÌÒ¯Ù˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ Ô˙Ó ÔÂ¯˜Ú·Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú·

 Ú·˜˙Â ‰ÓÚ ¯˘˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ .  

מישית לצו המועצות המקומיות נקבע כי מועצה מקומית תמנה ועדת רכש ובלאי. בתוספת הח
תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום הוראות התוספת זהות להוראות שנקבעו ב

  .תקנות הרכש) -(להלן  1998- וניהול טובין), התשנ"ח

גבעת עדה הביאה לאישור ועדת הרכש את כל הבקשות של -נמצא כי המועצה המקומית בנימינה
האגפים והמחלקות במועצה להתקשרות עם יועצים, אשר סכומי ההתקשרות עמם פטורים ממכרז 

  ש"ח; מעל סכום זה הובאו הבקשות לאישור ועדת המכרזים.  70,200ואינם עולים על 
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˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡·‰ ÌˆÚ  ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ÏÂ ÔÂÈ„Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ
ÍÈÏ‰· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙¯„Ò‰· È·ÂÈÁ „Úˆ ‡È‰ ÈÏ‰ ÈÓ ÛÂ˜˘Â ¯Â„Ò ,˙‡Ê ÌÚ .

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÌÈÈ˜‰ ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰„Ú ˙Ú·‚
˘˜˙‰· ÔÂ„Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‰ È‡ ˘Î¯‰ ˙„ÚÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙÂ ˙˘ÈÎ¯ Ô ÈÈ Ú˘ ˙ÂÈÂ¯

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ˙Â¯È˘33 Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆ·˙È ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .
 ÔÂ‚Î ,ÌÈ‡˙Ó ˙ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂ .‡˘Â Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú ‰ÈÏÚ ÏËÂÈ˘  

  

   עיריית גבעתיים

 קבעה לא, היועצים לבחירת תחרותי הליך קיימה לא גבעתיים עיריית, 2014סוף שנת כי עד  נמצא
, יועצים עם להתקשרות הצעות לקבל בקשתה את פומבית פרסמה ולא הבחירה להליך מידה אמות

 עלממשלה או  ממשרדימקומיות אחרות או  מרשויות שקיבלהאלא פנתה ליועצים על סמך המלצות 
  . מוקדמת היכרותסמך 

פעלה  כי העירייה 2015מאי ראש עיריית גבעתיים לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ
) לתקנות 8(3לפיה מינוי יועצים לרשות המקומית פטור ממכרז על פי סעיף ומתוך פרשנות משפטית 

  . המכרזים

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÈ˙Ú·‚  ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ˙ ˘ „Ú2014 ‡Ï  ‰ ˜· ‰ÏÚ
 ÌÚ „Á‡ÔÂ¯˜Ú  ˙ÂÙÈ˜˘‰ÌÚÂ  ÔÂ¯˜ÚÔ˙Ó ˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ÂÂ˘‰.   

נקבע מנגנון לבחינה תחרותית של כמה הצעות, ונקבעו  2014שאימצה העירייה בסוף שנת בנוהל 
  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה מבחינת איכות ומחיר.

  

   עיריית אשדוד

ת ק ס ע ם  ה ו ח ת מ ם  י צ ע ו הי ס ד נ ה היקף ההתקשרות אם , תכנון להזמנות הנוהל פי על :ה
עם זאת, . לפחות תכנון שלוש הצעות מחיר להזמנותש"ח יוצגו לפני הוועדה  590,000עולה על 

נקבע  עוד. יותר נמוך שערכן בהצעות מזערי יועצים למספר לפנותועדה הו את העירייה לא חייבה
ש"ח] ולא  590,000[שסכומה עולה על חריג  באופן ייחודית בעבודה"במקרה שמדובר  כי בנוהל

הצעות מחיר",  3- ניתן לאתר ספקים שיכולים לספק את השירות הנדרש, תסתפק הוועדה בפחות מ
  נוהל סדור למתן פטור מפנייה ליועצים. ו ברורות מידה אמותאך העירייה לא קבעה 

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÈÎ Ô˙Ó ¯ÂËÙ È ÙÓÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ÌÈˆÚÂÈ È¯ÚÊÓ 
Ú ÂÓ ˙Â¯Á˙ ,Ú‚ÂÙ ÔÂ¯˜Ú· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÂÏÂÏÚ  ‰Ê ˘˘Á .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ÏÈ·Â‰ÏËÏ·˙Ó 

ÏÁÎÂ  ‰„·ÂÚ‰ È·‚Ï˘ ÌÈˆÚÂÈ Ì È‡˘ ÌÂÁ˙Ó ‰Ò„ ‰‰ ‰‰ÈÈ¯ÈÚ ‰˘¯„ Ï‰Â · ˙Â ÙÏ ‰ÓÎÏ 
ÌÈˆÚÂÈ  Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÂÎÒÓ ¯·Î140,000  .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) Á"˘  

__________________ 
בפסק דין נצרת עילית עמד בית המשפט העליון על כך שאין לתקנות הרכש תחולה בכל הנוגע לרכישת    33

תקנות שירותים מקצועיים, וכי ועדת רכש הפועלת מכוח תקנות הרכש אינה מוסמכת לעסוק בכך. 
הרכש נועדו ליצור הליך נאות לרכישת טובין ומיטלטלין על ידי הרשות ולא לרכישת שירותים 

 מקצועיים.



  31  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ש"ח,  590,000אם היקפה אינו עולה על  בלבד איכות בסיסבחירת היועץ תיקבע על , הנוהל פי על
בנוהל נקבע כי יירשם פרוטוקול אשר יכלול  ומחיר. איכות שיקוליעל פי  -ואם היקפה גדול יותר 

  את ההצעות שהתקבלו ואת השיקולים לבחירת היועץ או המתכנן.

מפברואר  בנוהל הזמנות תכנון המעודכןעיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
ש"ח, תפנה העירייה  140,000, נקבע כי בהתקשרות עם יועצים בהיקף משוער העולה על 2015

 מבקר למשרדאותו מסרה העירייה ש, החדש לשלושה יועצים מתוך המאגר. עם זאת, מעיון בנוהל
 ישיקול פי על תיעשה הוועדה ידי על היועץ"בחירת  כי, עולה כי בנוהל נקבע באופן כללי המדינה

   .תכנוניים" ושיקולים מחיר, איכות

˙Ú„Ï „¯˘Ó  ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙‡  ˙ÂÙÈ˜˘‰ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú Ï˘ ÌÓÂÈ˜
Ó‰ ˙Â È˜˙ÂÈ ‰È‰ ,È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÏÚ  „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÚÂ·˜Ï Ï‰Â · ÈÎ ÚÈˆÓ ¯Á·ÈÈ Ì‡˙‰· 

Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡˙ÂÚÂ„ÈÂ  ,˘‡¯Ó˙ÂË¯ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰Úˆ‰‰ ˙ ÈÁ·Ó 
‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ¯ÈÁÓ˙‡Â Ï˜˘Ó‰ Ô˙ ÈÈ˘ Ì‰Ï.  

לנובמבר  2011תכנון בין דצמבר  להזמנותהוועדה  שלההחלטות  177-נמצא כי באף לא אחת מ
לא פורטו ו חלופיות הצעות נשקלו לא, העירייה פנתה שאליהםנוספים  יועציםלא פורטו  2014

אחת  תהתקשרו לפחותאישרה  השיקולים והנימוקים לבחירת הזוכה. יתרה מכך, נמצא כי הוועדה
  נוספים.  ליועצים"ח, בלא שנעשתה פנייה ש 590,000הכספי עולה על  השהיקפ

„¯˘Ó  È¯·Á˘ ÏÚ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ Î˙ ˙Â ÓÊ‰Ï 
Â¯˘È‡  Û˜È‰· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ÏÏÂÎ ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘,  ÈÏ· ÏÏÎ˘ÌÈÈ˜˙‰ ÍÈÏ‰ 

È˙Â¯Á˙, ˙‡Ê Ó‰ ÈÏÏÎÏ ¯ÂÓ‚ „Â‚È ·Â ‰Ú·˜˘ Ï‰Â Ï „Â‚È ·È˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ‰  Ï˘ ÂÊ
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˙Ú‚ÂÙ ˙Â Â¯˜Ú· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â ‰ÏÂÏÚÂ ÏÌÂ¯‚ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï.  

ת ק ס ע ם ה י צ ע ו ם י נ י א ם ש ו ח ת ה מ ס ד נ ה הנוהל להעסקת יועצים שאינם מתחום  :ה
ש"ח  140,000, קובע כי התקשרות עם יועץ בהיקף העולה על 2014ההנדסה שאושר בספטמבר 

התקשרות עם יועץ בהיקף  ואילו ,תחייב פנייה לשלושה עד שישה יועצים, על פי היקף ההתקשרות
י. הנוהל שקדם לו לא ש"ח תחייב פרסום פנייה לקבלת הצעות בהליך פומב 690,000העולה על 

קבע כל חובה לפנות למספר יועצים מסוים ולא קבע אמות מידה לקבלת ההחלטות. עוד קובע 
הנוהל כי ועדת היועצים תחליט בהתאם לקריטריונים אשר פורטו בשלב הפניה ליועצים לקבלת 

  הצעות.

צגו יועצים לא הו, 2014-2012 בשניםועדת היועצים  שקיבלה החלטות 94- מ 91%-בכ כי נמצא
על פני יועצים  ו של היועץ שנבחרלהעדפתואמות המידה חלופיים, וממילא לא פורטו השיקולים 

   .34"חש 142,200על  עלתההתקשרות שאושרה עמם ה, אשר יועצים 14חלופיים. מתוכם, 

עיריית אשדוד מסרה בתשובתה כי בטופס נלווה לבקשה להתקשרות עם יועץ המוצגת לפני חברי 
הוועדה, הגורם המבקש להתקשר עם היועץ מפרט, בין היתר, את השיקולים לבחירת היועץ. מעיון 
באסמכתאות שאותן צירפה העירייה עולה כי השיקולים לבחירת יועץ היו כלליים כגון: ניסיון, 

ואמון, ולא כללו פירוט להעדפת היועץ שנבחר על פני יועצים חלופיים שהובאו בפני  מומחיות
  הוועדה, בהתאם לאמות מידה שאותן קבעה הוועדה. 

__________________ 
  .2014הסכום המחייב לקיים מכרז זוטא, נכון לאוקטובר    34
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÚ ÍÎ ˜¯˘ ¯·ÓËÙÒ· 2014 ‰Ú·˜ ÈÎ ˙„ÚÂ 
ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙·ÈÂÁÓ ˙Â ÙÏ ¯ÙÒÓÏ ÌÈˆÚÂÈ ÌÈÂÒÓ ,ËÈÏÁ‰ÏÂ Ì‡˙‰· ˙ÂÓ‡Ï ‰„ÈÓ ÂÚ·˜ ˘ 

˘‡¯Ó .ÔÎ‡Â ,Ô·Â¯· ÚÈ¯ÎÓ‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰  ÌÈ ˘·2014-2012  ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï
 ,ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ ‡Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Â¯Á· ‰ ıÚÂÈ‰ ˙Ù„Ú‰Ï  È Ù ÏÚ

ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈˆÚÂÈ .ÍÎ· ÂÚ‚Ù   ˙Â È˜˙Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú ,‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ Ô˙Ó ÔÂ¯˜ÚÍÈÏ‰‰ 
ÈÏ‰ ÈÓ‰ .  

 פומבי לפרסום האחרונה בעת היא פועלתוכי  ,אשדוד מסרה בתשובתה כי עדכנה את נהליה ייתעיר
   .עמה להתקשרות הצעות להגיש האפשרות של

  

   

  

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘˘Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÈÎ ˙¯ÈÁ· ÌÈˆÚÂÈ ÍÈÏ‰· Â È‡˘ ÛÂ˜˘ 
Â È‡Â È ÂÈÂÂ˘ ˙Ú‚ÂÙ ÔÂÓ‡· ,¯Â·Èˆ‰ ‰ÏÂÏÚÂ ¯¯ÂÚÏ ˘˘Á ‡Â˘ÓÏ ÌÈ Ù ÌÈÏÂ˜È˘ÏÂ ÌÈ¯Ê 

˙¯ÈÁ·· ÌÈˆÚÂÈ‰.    
  

  הקמת מאגר יועצים

 ÌÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰È·ÓÂÙ ÔÈÓÊÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙ÓÈ˘¯ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡ ,˘ ÌÓÚÏÎÂ˙ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ 
 ,¯˘˜˙‰ÏÚÈÈÒ˙  ˙‡ ˜ÏÁ˙Â ÌÈÏÈÚÈ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï

 .ÛÂ˜˘Â ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰· ‰È·‡˘Ó˙Ú„Ï  ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â˘¯‰  ÌÒ¯ÙÏ˙È·ÓÂÙ  ˙‡
ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰È ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ,¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ‰˘˜·· ‰ÈÏ‡ ˙Â ÙÏ Ì

 .‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó Â Î„ÚÏÂ ¯‚‡ÓÏ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ÌÙÂ¯ÈˆÏ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓÍÎ ÂÏÎÂÈ ÌÈÚÈˆÓ 
ÈÂ ‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ÔÂ¯˜Ú ˘ÓÂÓÈ ,Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÙÒÂ ÈÓÏ ˘˘Á Ú Ó ÌÈ Ù ‡Â˘

.‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰·   
  הרצלייהעיריית 

 צא כי עיריית הרצלייה מתקשרת עם יועץ אחרי שפנתה אליו מיוזמתה. לעירייה אין מאגר יועציםנמ
והיא אינה מפרסמת פומבית את האפשרות של יועצים מתחומי עיסוק שונים להגיש מועמדותם 

   להתקשרות עמה.

 פנייההחליטה העירייה להקים מאגר יועצים, בדרך של  2013הביקורת העלתה כי כבר בשנת 
התריעה היועצת המשפטית  2013אך ההחלטה לא יושמה. ביולי  ,השונים בתחומים ליועצים פומבית

   הליך בחירת היועצים ממשיך כפי שהיה ואין זה ראוי".של העירייה בוועדת היועצים כי "
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È
 .‰Ï·È˜˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ
 .‰ÓÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰˘˜·· ‰ÈÏ‡ ˙Â ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ  

  

   עיריית קריית ביאליק

בדבר "הזמנה להגשת הצעות פרסמה עיריית קריית ביאליק לראשונה קול קורא  2014בפברואר 
הקול הקורא). הקול הקורא  - להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של עיריית קריית ביאליק" (להלן 

שפרסמה העירייה התייחס להקמת מאגר יועצים מתחום ההנדסה בלבד, אף שהעירייה מתקשרת גם 
עץ למאגר היועצים . על פי הקול הקורא, תנאי הסף להצטרפות יו35עם יועצים מתחומים אחרים

אישרה מועצת העירייה את מאגר  2014עוסקים בניסיונו, בהכשרתו ובהשכלתו של היועץ. ביולי 
  יועצים שעמדו בתנאי הסף.  45היועצים שכלל 

על פי הקול הקורא, בחירת יועץ תיעשה באופן הוגן לאחר בדיקת כמה מועמדים רלוונטיים, בסבב 
ועץ מחוץ למאגר תיעשה באמצעות מכרז או ב"כל דרך אפשרית מחזורי ככל שהדבר ניתן. בחירת י

  לפי הדין". 

יועצים, ומתוכם עם  12התקשר אגף ההנדסה עם  2015למרץ  2014הביקורת העלתה כי בין אוגוסט 
שניים שלא נכללו במאגר. עוד נמצא כי גם כשבחרה יועצים מתוך המאגר, העירייה לא עשתה זאת 

  בחירה בין כמה הצעות חלופיות, כפי שנקבע בקול הקורא.באמצעות הליך תחרותי של 

 ÌÂÁ˙· ÌÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰˘ Û‡ ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ê‡Ó ,ÌÈˆÚÂÈ· ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙¯„Ò‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· È·ÂÈÁ „Úˆ ‡È‰ ‰Ò„ ‰‰ ˙Ó˜‰  ¯‚‡Ó‰

Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰Î¯Ú ‡ÏÂ ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜· ÚÂ·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï È˙
 ÌÈÏÏÎ ‰ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .˙ÂÙÈ˜˘Â ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·Ó‰ ,ÌÈÂÒÓ
 ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .˙ÂÈ·ÓÂÙÂ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÍÓÒ ‰ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯Á‡Ï Â‡ ¯‚‡Ó·
 ‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙Ó ‡Ï˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÏÂ‰ ‰ ÚÓ ‡ÏÏ ‰¯˙Â  .Ì  

הרחיבה העירייה את מאגר היועצים כך  2015עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי בשנת 
  שיכלול מגוון תחומים. 

ÌÂÒ¯Ù ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ‡ÏÏ ÌÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó‰ˆÓÈ‡˘ 
Ï‰Â  ¯È„ÒÓ‰ ÈÎ¯„ ¯ÂÓ‡Î ,ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ,ÏÈÚÏ  ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˘ ÁÈË·Ó Â È‡

È‰ .¯ÈÁÓÂ ˙ÂÎÈ‡ ˙ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ÈÂ‡¯‰ ‰È‰È ¯Á·ÈÈ˘ „ÓÚÂÓ‰ ÈÎÂ Ô‚Â‰Â ÔÈ˜˙ ‰È‰È ıÚÂ  

  

__________________ 
  כך לדוגמה נעזרת העירייה בשירותי ייעוץ ארגוני, ראיית חשבון ובנושא מכרזים.   35
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

   גבעת עדה- המקומית בנימינה המועצה

יועצים,  31נוסף על ספקים,  נכללו 201437המעודכן לסוף דצמבר  36בספר הספקים של המועצה
דוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, שמאים, מודדים, רואי חשבון, יועצים כלכליים, אנשי 
מערכות מידע ואבטחת מידע. ואולם, המועצה התקשרה עם יועצים אחרים שאינם מופיעים בספר 

  רשימת יועצים נפרדת (מאגר יועצים).הספקים, ואין לה 

¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰- ÏÂÏÎÏ ‰¯Á·˘Ó ÈÎ ‰„Ú ˙Ú·‚
 Ì‰ÈÏ‡ ‰ Ù˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰ÈÈÙÈˆ‰ Ì·¯˜· ˙¯ˆÂ  ÌÈˆÚÂÈ Ì‚ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ‰ ¯ÙÒ·
 Ì È‡˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯Á·˘Ó .ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜··

Û‡ ,ÌÈ˜ÙÒ‰ ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÂÈ‰˘ ÌÈˆÚÂÈ ÌÈÓÂ˘¯ ÓÂÁ˙·ÌÈ ‰Ï‡ ¯ÙÒ· ÌÈ˜ÙÒ‰,  ‡È‰
 .‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰Ú‚Ù  

 ‰ÈÂ˘Ú ,„¯Ù  ¯‚‡Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â ÌÈ˜ÙÒ ¯ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· ,ÔÈÓÊ ÌÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰
ÏÚ .ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ê¯ÊÏÂ ÏÚÈÈÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÒ¯ÙÏ ˙È·ÓÂÙ  ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡

 ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ  ˙‡Â ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï˙ÂÓ‡ ‰„ÈÓ‰ ‰Ï˙ÂÙ¯Ëˆ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,¯‚‡ÓÏ  ÈÎ
˙Â¯˘˜˙‰  ÌÚ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ˜¯ ‰˘ÚÈ˙ ¯‚‡ÓÏ ıÂÁÓ ıÚÂÈÚÂÈı  ,¯‚‡Ó· ÌÈ‡˙Ó È¯Á‡Â

.Â˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜˘   

  

   עיריית גבעתיים

נקבע כי העירייה תפרסם הזמנה ליועצים מתחומים  2014בנוהל שאימצה עיריית גבעתיים בדצמבר 
  ממנו ייבחרו היועצים שעמם תתקשר העירייה. שונים להצטרף למאגר שתקים, ואשר

, ימים ספורים טרם כניסת הנוהל לתוקף, פרסמה העירייה בעיתונות הארצית 2014בסוף נובמבר 
והמקומית קול קורא להצטרפות למאגר יועצים בעירייה, לפי תחומי מומחיות ובהתאם לאמות 

בתחילת  בעיריית גבעתיים, ורתבמועד סיום הביק מידה שיפורסמו באתר האינטרנט העירוני.
  בחינת ההצעות. את את הקמת המאגר ו , טרם סיימה העירייה2015פברואר 

 ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .‰ˆÓÈ‡˘ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ,ÌÈˆÚÂÈ‰  

מקצוע מומחה אשר שירותיו הנשכרים על  "בעלכך:  הוגדר יועץשאימצה עיריית גבעתיים נוהל ב
ידי העירייה דורשים ידע, התמחות מיוחדת או יחסי אמון מיוחדים, ולפיכך פטורים מביצוע הליכי 

בנוהל נקבע כי במאגר  ."1987-התשמ"ח ,) לתקנות העיריות (מכרזים)8(3מכרז על פי תקנה 
ים, מודדים, מפקחים, רואי חשבון היועצים ייכללו בין היתר: מתכננים, שמאים, מנהלי פרויקט

ועורכי דין. בנוהל צוין כי הרשימה איננה סגורה וכי הוועדה תהיה רשאית להוסיף תחומים נוספים 
  בהתאם לצורכי העירייה.

__________________ 
המקומיות נקבע כי ועדת המכרזים תנהל רשימה של ספקים וקבלנים  בתוספת הרביעית לצו המועצות   36

אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את אמות המידה שלפיהן תפנה אליהם הרשות 
  ספקים. 84ספר הספקים). בספר הספקים נכללו  -המקומית (להלן 

השלטון המקומי, מכרז פרסמה המועצה, במסגרת מכרזי החברה למשק ולכלכלה של  2013במרץ    37
אישרה ועדת המכרזים של המועצה  2013להצטרפות ל"ספר קבלנים וספקים של המועצה". באפריל 

  את רשימת הספקים והקבלנים. 
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מעיון ברשימת תחומי הייעוץ הנכללים במאגר היועצים שאותו מבקשת העירייה להקים, כפי 
בין היתר: יועץ חשמל חומי הייעוץ הם רבים, וכוללים שפורסמו באתר האינטרנט שלה, עולה כי ת

ותאורה, יועץ רמזורים, בודק קרינה, יועץ אינסטלציה וניקוזים, יועץ מעליות, יועץ אקוסטיקה, 
יועצים ארגונים, יועץ תנועה/תחבורה, מהנדסי כבישים, יועץ מסחרי, יועץ כבישים, קונסטרוקטור, 

פלים בתנועה ואמנות, יועצי ארכיונאות, יועצי חירום, מודדים, יועץ מיזוג אוויר, יועץ איטום, מט
מורים מיוחדים לגיל הרך ולמוזיקה וריתמיקה, יועצים כלכליים, יועץ תיעול, יועץ השקיה ויועץ 

שבשירותיהם נעזרת  ,את רוב תחומי העיסוק הקיימים במשק אפוא תברואה. הרשימה כוללת
  כרח מומחיות מיוחדת או יחסי אמון מיוחדים.אינם מחייבים בה , ורבים מהםהעירייה

 „Â‡Ó ˙Ù¯Â‚Â ‰·ÈÁ¯Ó ˙Â ˘¯Ù ‰ ˙ ˘ ÏÚ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈˆÚÂÈ È·‚Ï Ê¯ÎÓÓ Û¯Â‚ ¯ÂËÙ ˜È Ú‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ,ÌÈ  Î˙ÓÂ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ‰¯„‚‰Ï

 ÌÈ  Î˙ÓÂ ÌÈÓÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ Â˘‰ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙·˙‡˘Â  ‰ È‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ì‰·˘  ÏÚ
 ¯·„‰ .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ Â‡ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓÂ Ú„È ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ÈÙÂ‡ ‰È Ù
 È„Î Â· ˘ÈÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ÌÚÂ ˙Â ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡

 .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙·ÂÁ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ  

  

   עיריית אשדוד

 ינהל תכנון להזמנות הוועדה מזכיר כי, ההנדסה מתחום היועצים לגבי, נקבע תכנון להזמנות בנוהל
 תעשה השנה במהלך, שניתן"ככל  וכי, שנהפעם ב יעודכן אשר, התמחות תחומי לפי יועצים מאגר
   ".הרשימה מתוך שונים לספקים פניה

 פרסמה לא וממילא, היועצים למאגר יועץ לצירוף הליך קבעה לא אשדוד עיריית כי נמצא .1
הביקורת העלתה כי  .וכן לא את עצם האפשרות להצטרף אליו, פותלהצטר ברורות מידה אמות

 היועץ של פנייתו בעקבות עמו נפגש העירייה שנציג יאחר למאגר יועץהלכה למעשה מצטרף ה
  .מתאים מועמדב מדובר כי לעירייה, ואחרי ששוכנע הנציג

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰¯ÈÚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ „Â„˘‡ ÂÊ ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„· ÈÎ  Ô˙Ó ÔÂ¯˜Ú· ‰Ú‚Ù
˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ‰Ú ÓÂ ‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰ ÔÙÂ‡· ,.‰ÈÈ¯ÈÚ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·  

עיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי נוהל הזמנות תכנון עודכן בחודש 
, וכי הוא כולל הליך לצירוף יועצים למאגר, פרסום פומבי וקביעת אמות מידה 2015פברואר 

  להוספת יועצים למאגר. 

כגון  שאינם בתחום ההנדסהיועצים  79התקשרה עיריית אשדוד עם  2014-2012נמצא כי בשנים  .2
החליטה שלא לנהל יועצים אסטרטגיים, יועצי ארגון וניהול, ויועצים כלכליים. עיריית אשדוד 

 .מפעם לפעם משתנהשהייעוץ הנדרש בנימוק  ,לגבי יועצים שאינם מתחום ההנדסה מאגר
˙Ú„Ï „¯˘Ó  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÎÂ  ˙˜ÒÚ‰ÌÈˆÚÂÈ ÌÈ·¯ ‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙Ó Ì È‡˘ ,ÏÚ 

˙ÈÈ¯ÈÚ „Â„˘‡ ÏÂ˜˘Ï Ó˜‰˙ ¯‚‡Ó È·ÓÂÙ ¯˘Ù‡È˘  Ì‚ÌÈ˜ÒÂÚÏ  ÌÈÓÂÁ˙·ÂÏÏ‰ 
 ÚÈˆ‰Ï ˙‡ .Ì˙Â„ÓÚÂÓ  

 אשר, אשדוד עיריית התקשרה עמםש ההנדסה מתחום יועצים 21ו נמצא מדגמית בבדיקה .3
  . היועצים במאגר אך הם לא נכללו ,עמם ההתקשרות את אישרה תכנון להזמנות הוועדה
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כי "ניתן בנסיבות מיוחדות להתקשר למשרד מבקר המדינה בתשובתה עיריית אשדוד מסרה 
עם יועץ למרות שאינו נכלל במאגר היועצים, כאשר אין במאגר יועץ מתאים, וכי הדבר מסור 

  לשיקול דעת הוועדה".

„¯˘Ó  ÏÚ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˘ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï
 ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯‚‡ÓÓ˘‰Ú·˜ Â˙Â‡ .Ô˙ÓÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙Â Â¯˜Ú· ‰Ú‚Ù ÍÎ·  ˙Â Ó„Ê‰‰

 ,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÂÂ˘‰· ‡Ï Ì‡
.‰ÓÈ˜‰ Â˙Â‡ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡˙Ó ıÚÂÈ ‰‡ˆÓ  

מהמאגר מזכיר הוועדה להזמנות תכנון של עיריית אשדוד פעם בשנה יגרע פי הנוהל  על .4
 גיש לוועדה דוחנדרש להגם יועצים שלא עמדו בדרישות האיכות של העירייה. מזכיר הוועדה 

ויסות העבודה. חשב לצורך ו העירייהלצורך שמירה על דרישות האיכות של  38מפורט שנתי
מחלקה של כי הוצאות התכנון  לפחות נהל ההנדסה נדרש לבדוק ארבע פעמים בשנהימ

 מסוימת אינן חורגות משיעורן המקובל בפרויקטים מאותו סוג. 
 וכי לוועדה, התקשרה עמםשהיועצים  בדברכי אין בידי עיריית אשדוד נתונים מרוכזים  נמצא

 על תקופתית שום הערכה נעשתה לא ממילא. כנדרש דיווחים הוגשו להזמנות תכנון לא
 המחלקה עמדה שבה המידה ועל עבודתם איכות על, העירייה בדרישות היועצים של עמידתם

כבר  העיר אשדוד עיריית מבקר כי יודגש. הצפויות ההוצאות במסגרת היועץ את שהעסיקה
נוהל התקף ב הוטמעולא הללו דרישות הכי  עוד נמצא. 39על נושא זה 2013ובשנת  2007בשנת 

  .של הוועדה להעסקת יועצים שאינם מתחום ההנדסה

 בדברנתונים מרוכזים  בידיה אין כיאשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה  עיריית
הן בתחום ההנדסה בפני הגורמים המקצועיים,  מוצג המידע אולםעמם התקשרה, שהיועצים 

אינו  - שאינו עומד ברמה המקצועית הנדרשת או בלוחות הזמנים  והן בתחומים אחרים, ויועץ
  מועסק בפרויקטים נוספים. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ È¯ÈÚÏÈ˙ „Â„˘‡ ÏÚ  ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ‰Î¯Ú ‡Ï˘
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰  ,‰Ú·˜˘ Ï‰Â · ˘¯„ Î ‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚÈ„Î ÚÂ ÓÏ  ‰˜ÒÚ‰

Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ÌÈˆÚÂÈ ¯˘‡ ˙ÂÎÈ‡ Ì˙„Â·Ú ‰ÁÎÂ‰ ‡ÏÎ ˙ÚÈ·˘Ó ÔÂˆ¯, Û‡ ¯˜·Ó˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ 
¯ÈÚ‰ ÏÚ ÍÎÈ‡Â ÌÈ Â˙  ÛÂÒÈ‡ ¯„ÚÈ‰ . - ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ Ï˘ ˙„ÚÂ˙Ó ‰Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·

 ÚÂˆÈ· ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡ ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ‰˘È‚ ‰ÚÂ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ÌÈÏÂÏ ‡È·‰Ï
Â ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÏÏ „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÁÎÂ   Ï˘ ‰Â·‚‰ ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰

ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ,Î ÏÚ „ÓÚ˘ -43.4  ÌÈ ˘· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ2014-
2012ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ó È¯‡‰ ˜ÏÁ ‰È‰Â , ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· .  

 ¯ÈÚÓ „ÂÚ„¯˘Ó  ÏÚ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˘‡Ï ‰Ú·˜ ‰ÈÏ‰ · ‰·ÂÁ ÛÂÒ‡Ï 
ÌÈ Â˙  Ì˘Ï  ‰¯˜· Ì‚ ,‰Ò„ ‰‰ ÌÂÁ˙· Ì È‡˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ

 ,ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜ÚÓ ˘¯„ ÎÈ„ÎÂ ÁÈË·‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Úˆ·˙ ‰Î¯Ú‰ ‰ÂÂ˘ 
ÏÎÏ ÌÈˆÚÂÈ‰ ‡È‰˘ ‰˜ÈÒÚÓ.    

__________________ 
הכולל, בין היתר, את שם היועץ הזוכה, את שכר הטרחה ששולם לו, את איכות עבודתו וחריגות    38

  מלוחות זמנים.
  . 25-23, עמ' 2013; דוח מבקר עיריית אשדוד לשנת 75-56, עמ' 2007נת דוח מבקר עיריית אשדוד לש   39



  37  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מומחיות מיוחדת או יחסי אמון  ותמחייב ןשאינ בעבודותיועצים  העסקת

  מיוחדים

 פני על ומתכננים יועצים של ייחוד היא" מיוחדת"מומחיות בעבר כי  40העיר המדינה מבקר משרד
 .אותם לעומת נותני שירותים אחרים יםהמייחדנמצא בידיהם, ה מיוחד ידע או, אחרים מציעים

  .מעסיקו כלפי עובד כל שחב הנאמנות מחובת החורג ,אישי אמון של מיוחדת מידה נדרשת לחילופין

˙˜È„·· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÌÚ ÌÈˆÚÂÈ ,˙Â·¯Ï ˙Â¯·Á ıÂÚÈÈ,  ÌÈ ˘·  
2014-2012 Â‡ˆÓ  ÌÈ¯˜Ó41 ,Ì‰·˘  Â¯˘˜˙‰ ,„Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯˜Â 

˜ÈÏ‡È·  ÌÈÈ˜Ï ÈÏ· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚÊ¯ÎÓ  Â‰˘ÏÎ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡˜ÂÓÈ · ÈÎ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙·ÈÈÁÓ 
Ú„È ,˙ÂÈÁÓÂÓ Â‡ ÈÒÁÈ ÔÂÓ‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ , ˙‡ÊÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰˘  ‰‡˘ ÏÚ ‰È Ù ÈÙÂ‡ Ï˘ 

˙Â¯˘˜˙‰ ‰¯ÂËÙ‰ Ê¯ÎÓÓ .ÈÓÂÎÒ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰  ÌÈÏÏÂÎ‰ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ÂÈ‰  ÌÈ‰Â·‚ÂÚÈ‚‰Â 
 .Á"˘ È ÂÈÏÈÓÏÔÏ‰Ï ÌÈË¯Ù‰:  

 יועצים וכן עם וכלכליים סביבתייםיועצים הנדסיים,  עם מקרים) 63- התקשרה (ב אשדוד עיריית
מעליות, למים וביוב, ל, ירואומיזוג לחשמל ותאורה, לבטיחות, לכתב כמויות,  לכתיבתאבטחה, ל
התקשרה  הרצלייה עיריית; מטבחים ולתכנון לקונסטרוקציה, לאיטום, להדרכהתחבורה, לנגישות, ל

ופיקוח קונסטרוקטיבי וחיזוק מבנים,  לתכנוןמקרים) עם יועצים לתכנון ובדיקות חשמל,  10- (ב
 7- התקשרה (ב גבעתיים עירייתפיקוח גינון ולשירותי בדיקות מעבדה;  לשירותי, לרמזורים, לתנועה
עם יועצים כלכליים לביצוע עבודות שוטפות לסיוע לגזברות העירייה ולפיקוח כספי  מקרים)

 רכבי צי ניהול לצורך התקשרה בתעבורה בטיחות לפיקוח חברה עםומינהלי על בתי ספר בתחומה, 
מקרים)  7- ב( התקשרהקריית ביאליק  עיריית; שולחן טניס חוגי להפעלת אחרת חברה ועם העירייה

וכלכליים, לפיקוח ובקרה על פעילות חברת אבטחה, עם  חשבונאייםיועצים למתן שירותים  עם
   ועם יועץ לענייני מכרזים. לחשמל ולקונסטרוקציהמהנדסים לתכנון דרכים וכבישים, 

למשרד מבקר המדינה, כי העסיקה יועצים  2015עיריית גבעתיים מסרה בתשובתה ממאי 
, אשדוד תמתן ייעוץ בתחומים מורכבים. עיריוחשבונאיים וכלכליים שהם מומחים בתחומם ל

 ממכרז רפטו של הליך במסגרת יועצים עם התקשרו כי בתשובותיהן מסרוהרצלייה וקריית ביאליק 
   .מיוחדת מומחיות בעלי שלדעתן הםהיות 

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜Â ‰ÈÈÏˆ¯‰ ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ,„Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÈÎ
‰Ô‰È Ù ÏÚ ˙Â‡˘Â  Ô È‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  Ú„È ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï˘ ÈÙÂ‡

 Â‡ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓÂ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÈÓÏÚ .ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ÔÂÁ·Ï
 ÔÎ‡ Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘‰ Ì‡ ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó¯„‚· È ˙„Â·ÚÈÊ¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙Ó ‰˜È„ˆÓ‰ ıÂÚ ÍÂ˙ ,

 ÌÂˆÓˆ· ¯ÂËÙ‰ ÛÈÚÒ ˙‡ ˘¯ÙÏ ˙˘¯Â„‰ ‰˜ÈÒÙÏ ˙Ú„‰ Ô˙Ó È„ÎÂ˙ÂÈ‰· ‚È¯Á ÏÏÎÏ .
¯˘‡Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒ· ¯·Â„Ó Â‡  ¯˘‡Î ÌÈÓÈÈ˜ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÂ‚ 

· ıÂÚÈÈ ˜È Ú‰Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ,‰Ê ÌÂÁ˙ ,¯ÂËÙ‰ ÛÈÚÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰ Â· ˘È˘ ÔÙÂ‡·
È„Î ‰˘ÚÓÏ  ÏÚ .Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰  „ÈÙ˜‰Ï

ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ  - Ó È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ Â‡˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÂÎÒÏ Ì‡˙‰· ‡ËÂÊ Ê¯Î - ÌÈ¯˜Ó·Â 
 ÌÈÓÈ‡˙Ó‰„·Ï· ˙Â¯Â‰Ï ÏÚ ˙ÎÈ¯Ú ÍÈÏ‰ È˙Â¯Á˙ ¯Á‡.   

__________________ 
העסקת  - , "עיריית ראשון לציון Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2013˘ ˙ מבקר המדינה,    40

  .484יועצים", עמ' 
 הממצאים להלן הועלו בבדיקה מדגמית ומסורגת של התקשרויות הרשויות המקומיות בשנים    41

2014-2012 . 



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  38

  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó ˙Ú„Ï  ÔÓ ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡ Â·˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚ ,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ËÂ˜ ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰
 ÏÂˆÈÙ Ï˘ Í¯„· Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜ÚÓ ˘˘Á Ú ÓÈÈ ÍÎ .˙È Ë¯Ù ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ·

 .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  

Ù‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ˙ ˘ ‰·Á¯‰Â ˙Ù¯Â‚‰ ˙Â ˘¯
 ‰ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰3)8 ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â ˜˙Ï (

 ˙˜ÈÒÙÏ Ì‡˙‰· ,ÌÂˆÓˆ· ˘¯ÂÙ˙ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÎ‡ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 .ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·  

  

  

   היועציםההתקשרויות עם  הליכי

  חשש לניגוד ענייניםבחינת 

האיסור על ניגוד עניינים הוא מעקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל, והוא חל הן בתחום 
המשפט הציבורי והן בתחום המשפט הפרטי. על פי עיקרון זה אסור לבעל תפקיד להעמיד את עצמו 

ר שלו או של גורם במצב שבו עלול להיות ניגוד בין חובת הנאמנות שלו לתפקיד ובין אינטרס אח
קבע כי "כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור  43ץ"בג. 42הקשור אליו

להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים... קיימת אפשרות ממשית למשוא פנים 
קיימת ולדעה משוחדת כאשר עובד הציבור משמש בעת ובעונה אחת בשני תפקידים, אשר ביניהם 

. ניגוד העניינים הוא היוצר משוא פנים, והאפשרות הממשית לניגוד אפשרות ממשית לניגוד עניינים
   ".עניינים היא היוצרת אפשרות ממשית למשוא פנים

ניגוד עניינים בין לעם יועצים חיצוניים עלול להתעורר מצב של חשש  רשות המקומיתה בהתקשרות
  אחר שהוא ממלא. תפקיד המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין  רשותה למעןהיועץ  עבודת

עניינים  נקבע "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד 2011מאפריל  44בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
הנוהל למניעת ניגוד עניינים). בחוזר נקבע  - בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות" (להלן 

פקיד יועץ ברשות המקומית ימלא היועץ שאלון לאיתור חשש כי לאחר סיום הליכי הבחירה לת
לניגוד עניינים ויגישו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית. בשאלון ישיב היועץ על כמה שאלות, 
ובין היתר, יציין אם היו לו זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית 

רים אליו או למי שאמורים להיות ממונים עליו או כפופים שבה הוא מועמד לעבוד או לגופים הקשו
לו בתפקיד שאליו הוא מועמד. על פי חוזר המנכ"ל, היועץ המשפטי יבחן אם, בנסיבות המקרה, 

  קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על ידי המועמד לבין ענייניו האחרים. 

ניגוד ל חשש לאיתורכי מילוי השאלון  ןיהבנהל ולא קבע הרצלייהת אשדוד ווכי עירי נמצא .1
האזורית באר טוביה  ולמועצהקריית ביאליק  לעירייתעניינים יהיה תנאי להתקשרות עם יועץ. 

__________________ 
, בפרק "היבטים בפעולות לקידום ספורט נשים בישראל", עמ' ‚È˙ ˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ 63מבקר המדינה,    42

1481.  
  .570-569, עמ' 566), 2פ"ד לד(ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ '  "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ‰, , 531/79בג"ץ    43
  .2/2011חוזר מנכ"ל    44



  39  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מחויבים  הםבהסכמים עם היועצים כי  ואף לא קבע ן, והיועצים העסקת בנושא נוהל היה לא
  ניגוד עניינים כתנאי להעסקתם. ל חששבמילוי שאלון לאיתור 

עיריית , 45אשדוד תיעיריהתקשרו  שעמםיועצים  שבהםמקרים  נמצאו מדגמית בבדיקה
ניגוד עניינים או לחשש  לאיתורשאלון ה את כלל מילאולא , 47ביאליק קרייתועיריית  46הרצלייה

  שמילאו אותו בדיעבד. 

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚ‰ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ „Â„˘‡ ,‰ÈÈÏˆ¯‰  ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ÂÏÚ  ‡Ï˘ÂÏÚÙ 
¯È„Ò‰Ï  ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡˘˘Á‰ „Â‚È Ï ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙˜ÒÚ‰· ÌÈˆÚÂÈ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÏ‰ ·  Í¯„· Â‡

 „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ,˙¯Á‡Â·˘  .‡˘Â · ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÂÓÒ¯ÂÙ  

„ÂÚ  ¯ÈÚÓ„¯˘Ó È¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ ,„Â„˘‡ ˙‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯˜Â ˜ÈÏ‡È· „Â‚È ·˘ ÏÚ ,
 ‡Ï ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÈÈÁ ‰ÏÂÏÚÙ È„Î Ô‰ÈˆÚÂÈ˘  ˙ÚÈ ÓÏ ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ˘˘Á 

Ï Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Â¯˘Ù‡ Ì‰Ï ˙Â‡ ‡ÏÓÏÂ ¯Á‡È ¯·Î˘ ÂÏÁ‰ Ì˙„Â·Ú· ÔÚÓÏ 
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú È„Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‡Ï· ÌÈ  Î˙ÓÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ .
‰ÏÂÏÚ  ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ÚÂ‚ÙÏ˘ Ï·˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘˜È· Â˙Â‡ÔÎÂ .˙Â˘¯· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·   

והמועצה המקומית  ת גבעתייםעיריי ועמם התקשרשלא נדרשו יועצים  2014סוף שנת עד  .2
. הביקורת העלתה כי רק בנהלים שאימצו ניגוד ענייניםללדווח על חשש גבעת עדה - בנימינה

בהתאמה, נקבע כי תנאי להתקשרות עם  2014 ובדצמבר 2014 בנובמברהרשויות המקומיות, 
ל למניעת חשש לניגוד עניינים, כנדרש בחוזר יועץ הוא מילוי השאלון המצורף בנספח לנוה

 מנכ"ל משרד הפנים. 
גבעת עדה - המקומית בנימינההחלה המועצה , 2015 ץמר עדבחודשים ינואר במהלך הביקורת, 
במועד הביקורת בעיריית נמצא כי עוד  עמם התקשרה למלא את השאלון.שלדרוש מהיועצים 

 אתהעירייה באופן שוטף שעמם התקשרה יועצים , טרם מילאו ה2015גבעתיים, בתחילת שנת 
  .השאלון, ויידרשו לכך רק אם יגישו בקשה להיכלל במאגר היועצים שמקימה העירייה

, לא דרשה המועצה האזורית באר טוביה מהיועצים שעמם 2015עד מועד הביקורת, במאי 
לה המועצה התקשרה למלא את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. בעקבות הביקורת הח

האזורית לדרוש מהיועצים בהתקשרויותיה החדשות למלא את השאלון בעת ההתקשרות עמם, 
  אך לא עיגנה זאת בנוהל.

עיריית גבעתיים מסרה בתשובתה, כי פנתה ליועצים שעמם היא קשורה בהסכמים תקפים 
נבחנים על ידי לשכתה  והסכמים אלובבקשה כי ימלאו שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים, 

  המשפטית. 

__________________ 
את השאלון לאיתור חשש מניגוד עניינים. בבדיקה היועצים מתחום ההנדסה שנבדקו לא מילאו  15כל    45

יועצים, שלא מתחום ההנדסה, נמצא כי יועץ אחד שהתקשרה עמו העירייה לא מילא  14מדגמית לגבי 
 את השאלון. 

, נמצא 2014-2012חוזים, שעליהם חתמה עיריית הרצלייה עם יועצים בשנים  12בבדיקה מדגמית לגבי    46
  שאלון למניעת ניגוד עניינים. יועצים לא חתמו על  5כי 

 היועצים שעמם התקשרה העירייה במהלך השנים  55- יועצים מ 6עד מועד סיום הביקורת רק    47
היועצים, שמילאו את השאלון והחלו את עבודתם  6מתוך  3מילאו את השאלון. כמו כן  2014-2012

 2012ק בחודשים יולי ואוגוסט בעירייה בטרם התפרסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים, מילאו את השאלון ר
כשנה ושלושה חודשים לאחר פרסום חוזר המנכ"ל. בשני מקרים אחרים נמצא כי היועץ הגיש  -

 לעירייה דרישת תשלום ראשונה בטרם מילא את השאלון.
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰„Ú ˙Ú·‚
 ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó·˘ ÍÎ ÏÚ ,‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ
 „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘ È¯Á‡ Ì‚ ÈÎÂ ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰· ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ

Á ‰ ÌÈ Ù‰ .ÔÓÂ˘ÈÈ· ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î Â‰˙˘‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ ÏÚ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ÌÈˆÚÂÈ ÈÎ ÁÈË·‰Ï˘ÓÚÌ ‰Ô ¯˘˜˙ÓÂ ˘˘Á ¯Â˙È‡Ï ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ˙Ï „Â‚È 

 Ì¯Ë· ÌÈ ÈÈ Ú˙Â¯˘˜˙‰‰ .  

Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ
 ÔÂÏ‡˘‰ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÌÈˆÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ¯Â˙È‡Ï

 ˘Â„ÈÁÏ Â‡ ¯‚‡ÓÏ ÌÈˆÚÂÈ Ì˙Â‡ Ï˘ Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ,Ô„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
.˙Â¯˘˜˙‰‰  

כי רובם המכריע של  בתשובותיהן והמועצה האזורית באר טוביה מסרוהרצלייה  עיריית .3
ינים במסגרת הסכם עני ניגוד בנושא מקיפות שעמם התקשרו מסרו הצהרותהיועצים החיצוניים 

  ההתקשרות.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ˘È‚„Ó  ÈÎ ˙¯ËÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˙ÚÈ ÓÏ ÔÂÏ‡˘‰‰ È‰ 
˘Ï Ì‡ ÔÁ·È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ÁÎÂ   ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â¯·Ú È ÂˆÈÁ‰ ÌÈÈ˜

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á,  „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ Ú ÓÈ˘ ÌÈ‡˙Ó ¯„Ò‰ Ú·˜È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
 .ÌÈ ÈÈ ÚÍÎ˘Ó ,˜Ù˙Ò‰˙Â ‰¯‰ˆ‰· ÌÎÒ‰· Â‰ÈÙÏ ‡Ï ÚÂ„È ıÚÂÈÏ ÏÚ ˘˘Á „Â‚È Ï 

ÌÈ ÈÈ Ú ˘Â· ‡Â‰ ‡ˆÓ  ,ÌÂ˜Ó· ıÚÂÈ‰˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÔÁ·È ˙‡Ê ÏÚ ÍÓÒ ÌÈ Â˙  ÌÈË¯ÂÙÓ ,
˙ ˜Â¯Ó ÔÎÂ˙Ó ˙‡ ˙‡¯Â‰ „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ ‰ È‡Â ˙ÓÈÈ˜Ó ˙‡ ‰˙ÈÏÎ˙ .   

  

  בכתב  אסמכתהיועצים ללא  עםהתקשרות 

התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט - "(א) חוזה, כתב :לפקודת העיריות נקבע 203בסעיף 
או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם 
התחייבות כספית מטעם העיריה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליה בשם העיריה, בצד חותמת 

לצו המועצות  232המקומיות ובסעיף  המועצותלצו  193בסעיף  העיריה, ראש העיריה והגזבר".
  האזוריות נקבעו הוראות דומות.

, כי אין תוקף להתקשרות של רשות מקומית שאינה עומדת 48בעניין זה קבע בית המשפט העליון
בדרישות הצורה שהציב המחוקק, וקל וחומר במקרה שבו לא נערך חוזה בכתב. "מאחר שלא עמדו 

יב המחוקק, כאילו לא עשו דבר. לא בכדי השתמש המחוקק במילים הצדדים בדרישות הצורה שהצ
'לא יחייבוה' שמשמעותן, כי חוזה שאין עליו החתימות הדרושות מטעם העיריה חסר נפקות 
משפטית...הדרישות הללו נועדו להבטיח שימוש זהיר ומבוקר בכספי ציבור ולכן חשיבות רבה יש 

  . 49בשמירה עליהן"

__________________ 
ÌÂÏ· ÊÂ¯ Á¯Ê „"ÂÚ  '  5210/08; רעא 562), 2, פד מ"ד (Ì˘-'  ¯Â‡ ˙‚ ˙È¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ 739/86עא    48

 ‰ˆÚÂÓÔÈÚÈ„ÂÓ Ï·Á ˙ÈÓÂ˜Ó  20.12.10(פורסם במאגר ממוחשב.(  
  .562), 2, פד מ"ד (Ì˘-¯Â‡ '  ˙‚ ˙È¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ 739/86עא    49
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ת י י ר י ם ע י י ת ע ב עבור יועץ שילמה עיריית גבעתיים ל 2014כי בחודשים מרץ ומאי  אנמצ :ג
ש"ח, כנגד חשבוניות שהגיש. העירייה לא חתמה על הסכם עם היועץ  10,620"כתיבת נאומים" 

   .50לקבלת שירות זה ולא הוציאה עבורו הזמנת עבודה

ק י ל א י ב ת  י י ר ק ת  י י ר י  23,747נמצא מקרה בו קיבלה העירייה שירות מיועץ ושילמה לו  :ע
  ש"ח, בטרם נחתם הסכם בכתב ואף בטרם הוצאה הזמנת עבודה. 

בתשובתה מסרה עיריית קריית ביאליק כי מנהלי האגפים והמחלקות הגיעו להסכמות בעל פה עם 
  היועץ וכי מדובר במקרה חריג. 

ה צ ע ו מ ת ה י ר ו ז א ר ה א ה ב י ב ו נמצאו שני מקרים שבהם קיבלה המועצה שירות : ט
ש"ח לשני, בטרם נחתם עמם הסכם בכתב וללא  23,200- ו ש"ח לאחד 47,036מיועצים ושילמה 

   הזמנות עבודה.

מועצה אזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי תשלום ליועצים נעשה רק על פי אישור מנהל 
  המחלקה המתאימה.

ה נ י מ י נ ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ ת ג- ה ע הב ד התקשרה המועצה  2013-2011בשנים : ע
גבעת עדה ללא מכרז וללא הליך תחרותי אחר עם יועץ א', אשר שימש מנכ"ל - המקומית בנימינה

לצורך מתן ייעוץ עבור תכנית הבראה של המועצה  2009-2005מרכז השלטון המקומי בשנים 
  ש"ח. 73,162עץ שילמה המועצה ליו 2013ועד מרץ  2011וטיפול בחריגות שכר. מינואר 

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח כיועץ מטעם  2010יועץ א' נתן שירותים למועצה כבר באוגוסט 
השתתף בכמה ישיבות עם  2010המפע"ם) במשרד הפנים, ועד סוף שנת  - (להלן  בשלטון המקומי

ללא הסכם בכתב וללא  2013הנהלת המועצה. נמצא כי היועץ הועסק על ידי המועצה עד מרץ 
כדי לבסס את ייחודיות יועץ  הםשיש במידע הסבר או  ולא נמצא המועצהבמסמכי הזמנות עבודה. 

לא נימקה לפני משרד מבקר המדינה מדוע החליטה להתקשר דווקא  כנותן שירותים, והמועצה' א
  עמו.

' החל את עבודתו במימון אגבעת עדה כי יועץ - בתשובתה מסרה המועצה המקומית בנימינה
נבעה  מוהחלטה להתקשר עהבעניין תכנית ההבראה.  למועצההמפע"ם והמשיך לתת יעוץ 

מהניסיון ומהמומחיות הרבה אשר צבר בתחום השלטון המקומי. היעדר הזמנת העבודה נבעה 
  מטעות חריגה. 

 ,כי עבודתו כיועץ אינה מחייבת מכרז 2015יועץ א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
בהמשך נעשתה  המועצהחודי ומקצועי, והעסקתו על ידי יי הואלמועצה  העניקיעוץ שימשום שה

  . "םהמפעלהעסקתו על ידי 

‰ˆÚÂÓÏ ,˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜Â ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ -
‰„Ú ˙Ú·‚ ,ÌÂÏ˘˙ Â¯˘È‡˘ ÍÎ· ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‡ÏÏ  ÌÎÒ‰ Â‡

˙ ÓÊ‰ ·˙Î· ‰„Â·Ú ,‡ÏÏ  ‰‡˘¯‰„Â‚È ·Â ÔÈ„Ï . ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · „ÂÓÚÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ˜ÂÁ 
·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ51.  

__________________ 
ראו להלן. העירייה מסרה לצוות הביקורת פנייה של עוזרת ראש העירייה  -מדובר ביועץ תקשורת ד'    50

ה עם היועץ על הסכם לקבלת חתמה העיריי 2014ליועץ. הפנייה אינה מהווה הזמנת עבודה. במאי 
 שירותי ייעוץ תקשורתי להקמת תאגיד עירוני.

, לשר הפנים סמכויות כלפי רשות 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 26-ו 25על פי סעיפים    51
מקומית כאשר זו מבצעת "עבודה או פעולה שחוזה לעשייתם טעון אישור על כל דין, כשאישור כאמור 

  לא ניתן".
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

   בכתב הסכם ללאהתקשרויות באמצעות הזמנות עבודה ו

נמצא כי חמש מהרשויות המקומיות התקשרו עם יועצים באמצעות הזמנות עבודה בלבד וללא 
שחתמו עמם על הסכם בכתב שיעגן את פרטי ההתקשרות המהותיים, כגון מטרות ההתקשרות, 

בגין ההתקשרות והסעדים שיעמדו לרשות המקומית אם דרישותיה, תקופת ההתקשרות, התמורה 
של יועצים שנתנו שירות  52יתגלעו מחלוקות בינה לבין נותן שירותי הייעוץ. בבדיקה מדגמית

מקרים  9, מקרים במועצה האזורית באר טוביה 18נמצאו  2014-2012 לרשויות המקומיות בשנים
מקרים בעיריית אשדוד ומקרה אחד במועצה  6 מקרים בעיריית קריית ביאליק, 8בעיריית הרצלייה, 
גבעת עדה. סכומי ההתקשרויות המצטברים היו ניכרים, ובחלק מהמקרים עלו -המקומית בנימינה

  על מיליון ש"ח. 

 שבהם וכי המקרים התקשרות, הסכמי על לחתום מקפידה היא כי, בתשובתה מסרה אשדוד עיריית
   .חריגים הם כן עשתה לא

באר טוביה מסרה בתשובתה כי התקשרויות המועצה נעשות בכתב, בין  המועצה האזורית
  שבאמצעות הסכם פורמלי ובין שבאמצעות קבלת הצעת מחיר והפיכתה להסכם מחייב. 

 שעמם התקשרההחיצוניים  היועציםהמכריע של  םהרצלייה מסרה בתשובתה כי רוב עיריית
 עבודה הזמנות להנפקת שהעירייה פועלת יש מקרים, עם זאתחותמים על הסכמים ספציפיים בכתב. 

 אחריות, התמורה סופיות לגבי הוראות היתר בין הכולל הכלליים, התנאים מסמך מצורף שאליהן
 הימצאות ואיסור וסעדים הפרות, עבודה יחסי תחולת-אי, זכויות המחאת איסור, וביטוח לנזקים
 עבודה לגבי פירוט מכיל אינו כי העלה הכלליים התנאים במסמך עניינים. עיון ניגוד של במצב

   .ביצועה ומועדי בגינה השכר, אפיונה, מהותה לרבות, מסוימת

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ,˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜Â ‰ÈÈÏˆ¯‰ ,„Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ÈÓÈ ·- ·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰ ‡ÏÏ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ,‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰„Ú ˙Ú·‚

ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ˙„ÓÂÚ  ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰ .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰
 ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È˘Â˜· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÎÒ‰Ï „ˆ ÏÎ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰Â
 ¯·„‰ .ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ÂÚÏ‚˙È Ì‡ ‰È˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ ,ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

È· ÈÓ¯Â‚Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘ ÈÓÚËÓ Û‡ ˘¯„  ˜Â„·Ï ÌÈÈ ÂˆÈÁÂ ÌÈÈÓÈ Ù ˙¯Â˜
 ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È ÙÏ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ˙‡Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡

˙·ÈÂÁÓ Â· ÌÎÒ‰Ï ÛÈÏÁ˙ ˙Â˘Ó˘Ó Ô È‡ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰Â ‰„Â·Ú ˙ ÓÊ‰  ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÏÎ ˙‡ Ë¯ÙÓÂ ¯È„ÒÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎÂ

ÂÈÂÎÊ‰Â ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .Â˙„Â·Ú· ıÚÂÈ‰ ÏÁÈ Ì¯Ë· ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙
.¯ÂÓ‡Î ÌÈ·Â˙Î ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÏÎ ˙‡ Ô‚ÚÏ È„Î Ì„˜‰·  

יועץ  עםלהתקשר שר פעיריית אשדוד א של ההנדסה מתחום יועצים להעסקת נוהלנמצא כי ה
 הזמנה בסיס על"ח ש 120,000 עדבסכום של " ביותר דחופות"עבודות לביצוע  ההנדסה מתחום

ומיהו הגורם  ,"ביותר דחופה"עבודה  מהיבנוהל זה  הגדירה לא העירייהוללא הסכם בכתב.  בלבד
   .ענייןהמוסמך להחליט ב

„¯˘Ó  ÏÚ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ÈÏ‰ · ‰¯˘È‡˘‚È¯Á Â¯˘˜˙‰ÏÂÈ˙  ÌÚ
 ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ‰ÂÂ˙Ó ‰Ú·˜˘ ÈÏ· ,·˙Î· ‰ÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÙÒ‰‚È¯Á‰.  

__________________ 
  ים הועלו בבדיקה מדגמית מסורגת, בהתאם למהות ההתקשרות והיקפה.הממצא   52
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  התקשרות עם יועצים בדיעבד

נמצא כי שלוש מהרשויות המקומיות התקשרו עם יועצים בהסכמים בדיעבד, אחרי שכבר החלו 
 קריית ביאליקעיריית מקרים ב 3 מקרים בעיריית גבעתיים, 10 בבדיקה נמצאולקבל מהם שירותים. 

  .מקרים במועצה האזורית באר טוביה 3-ו

בתשובתה מסרה עיריית קריית ביאליק כי במקרים שבהם הייתה ההתקשרות דחופה נחתם ההסכם 
  בדיעבד. 

   .בדיעבד התקשרויות לבצע שלא האפשר ככל תקפיד כי גבעתיים עיריית מסרה בתשובתה

בהסכמים עם שני יועצים למתן שירותי פיקוח  2011עיריית אשדוד התקשרה בשנת  כי נמצא עוד
 2000וניהול פרויקטים אחרי שכבר קיבלו תשלומים ניכרים מהעירייה, במקרה האחד מאז שנת 

 1.49-כ שילמה העירייה ך השנים, עד חתימת ההסכם,במהל. 2009לפחות ובמקרה השני מאז שנת 
  ש"ח ליועץ השני. 374,000- כמיליוני ש"ח ליועץ אחד ו

 ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ,„Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È¯„ÒÏ „Â‚È · ‡È‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÌÓÚ Ì˙Á ˘ Ì„Â˜ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰È·ÂË ¯‡·
 ˙ÏÈÁ˙· ÏÁ‰ ‰ÙÂ˜˙· ˙ÂÚÈ·˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙Ù˘ÂÁÂ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰

Â ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘˜˙‰‰.˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á „Ú   
  העסקת יועצים לפרקי זמן ממושכים

נמצאו מקרים  2014-2012המקומיות עם יועצים בשנים  הרשויות של שש התקשרויות תבבדיק
את ההתקשרות מדי שנה בשנה.  והאריכ והרשויותבהם החלה ההתקשרות שנים רבות קודם לכן, ש

שנים. נמצא כי סכומי  16-6 למשך ההתקשרות עם היועצים הגיע לפרקי זמן ממושכים ש
השנים ליועצים בהתקשרויות ארוכות הטווח  הלךבמ הרשויות וההתקשרות המצטברים ששילמ

 מקרים 10מקרים בגבעתיים,  16מקרים בקריית ביאליק,  17"ח. בבדיקה נמצאו ש למיליוני הגיעו
מקרים במועצה האזורית באר  4- ו באשדוד מקרים 4, גבעת עדה-בבנימינה מקרים 7, בהרצלייה

  טוביה.

המקומית  והמועצה , הרצלייהגבעתיים תועיריהתקפים למועד הביקורת של  יםכי בנהל נמצא עוד
  .ההתקשרות תקופתמשך  על הגבלה איןגבעת עדה - בנימינה

עיריית אשדוד מסרה בתשובתה כי היו מקרים שבהם הועסק יועץ בכמה פרויקטים שונים במשך 
  שנים.  15תקופה ארוכה של עד 

 את בוחן מהיועץ השירות את שמקבלכי הגורם  יהןתובתשוב מסרוקריית ביאליק הרצלייה ו עיריות
   על הפסקת ההתקשרות עם יועצים. החליטו שבהם מקרים וכי היו שוטף, באופן השירותים טיב

גבעת עדה מסרה בתשובתה כי המועצה התקשרה עם מתכננים ועם - המועצה המקומית בנימינה
  מודדים בכמה הסכמים נפרדים לביצוע פרויקטים שונים שנמשכו זמן רב. 

המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי התקשרה עם היועצים למשך תקופות ארוכות 
סיונם והיכרותם עם התכניות החלות בתחומי המועצה. עוד ציינה המועצה בתשובתה כי היא בשל ני

  מפקחת על עבודתם באופק הדוק.
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ‰Î ˙ÂÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘˘Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÎ˘ÂÓÓ-  ÌÈÚ Ó Â ,˙ÂÏ˙ ÈÒÁÈ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ ‰Î ˙Â¯˘˜˙‰· .‰ È˜˙ ‰ È‡

 ÌÈˆÚÂÈ˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈˆÚÂÈÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙ÓÂ ˙Â¯Á˙
 ˙Â¯˘Ù‡Â ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ Ì‰Ó Ú Ó˙˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰ÚÂ·˜ ‰„Â·Ú ˙¯‚˘Ï Â·‡˘ÈÈ
 ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰˘˜˙Â ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ ˙Â˘¯‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÂ¯˙ÏÂ ˘„ÁÏ

 .‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡˘‚„ÂÈ ÈÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÚ ıÚÂÈ „Á‡ Í˘Ó· ‰ÙÂ˜˙ 
˙Î˘ÂÓÓ ,Û‡ Ì‡ ¯·Â„Ó  Í¯ÂˆÏ ˙Â¯˘˜˙‰·ÚÂˆÈ· ‰ÓÎ ˙Â„Â·Ú ,‰ÎÏ‰ ‡È‰  ‰˘ÚÓÏ

 ÔÂ ÚÈ¯ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡Â ,ıÚÂÈ Â˙Â‡ ÌÚ ‰ÙÈˆ¯ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙ÓÂ ˙Â¯Â˘‰
 .ÌÈÙÒÂ  ÌÈˆÚÂÈÏ  

 ÏÚ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ˙‡ ·Âˆ˜ÏÔ  ˙ÂÙÂ˜˙Ï ‰ ÈÁ· Â¯˘Ù‡È˘
È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ Ï˘, Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ˘È‚‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂÈÏ ¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â ,

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· .¯·„‰ ¯˘Ù‡È Ô‰Ï Ï·˜Ï ˙‡ Â ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ÁÈË·È  Ô˙Ó
.ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰   

  :כותממוש זמן לתקופות יועצים שלושהעם  הרצלייהלהתקשרות עיריית  דוגמאות להלן

יועץ הנוף) סך  - שילמה עיריית הרצלייה ליועץ "תכנון פיתוח נוף" (להלן  2014-2002בשנים  .1
מיליוני ש"ח, בין היתר בגין תכנון שטחי ציבור דוגמת מעברים ציבוריים, פינות  4.2- של כ

 משחק, גינות כלבים וגינות ציבוריות, ומתן פתרונות בטיחותיים והצללה בשטחים הללו.
מיליוני ש"ח, בלי  1.5שילמה עיריית הרצלייה ליועץ הנוף סך של  2010נמצא כי עד יולי 

אישרה ועדת היועצים התקשרות למשך  2010שקיימה כל הליך תחרותי טרם העסקתו. ביולי 
שלוש שנים עם יועץ הנוף, אחרי שהצעתו הייתה אחת משתי הצעות שהוצגו לפניה, בלי 

  ירטה בהחלטתה נתונים לגבי ההצעה החליפית. שנימקה את החלטתה ובלי שפ

הצעתו הייתה הזולה ביותר שועדת היועצים פעם נוספת ביועץ הנוף,  בחרה 2013בחודש יולי 
מבין שלוש הצעות מחיר. נמצא כי הצעות המחיר שבהן דנה הוועדה לא היו מפורטות, וכי 
בהזמנה להגשת הצעות שהפנתה העירייה ליועצים צוינה מהות העבודה באופן כללי, ולא 

של הוצגו היקפה הכולל של העבודה ועלותה הצפויה. לפני ועדת היועצים לא עמד שום פירוט 
 שיפור איכות פיקוח הסביבההעבודות אותן ביצעו היועצים הנוספים. לעומת זאת, מנהל אגף 

(שאיפ"ה) בעירייה המליץ לוועדה על יועץ הנוף במכתב שבו הסביר, בין היתר, כי הוא מבקש 
האמין והמסור שלו בעבודתו מול האגף  המקצועי, סיוןילאור הנלאשר עמו את ההתקשרות "

 ולא ,"האמין המקצועי ניסיונו"לאור  האגף המלצת את ". הוועדה אישרה2001מאז שנת 
  .החלטתה את לכך מעבר נימקה

שנה לעם היועץ את משך ההתקשרות  2013הגבילה בהחלטתה מחודש יולי היועצים  ועדת
אחת בלבד "מתוך כוונה שגם נושא זה יטופל במסגרת המאגר ויעוגן בהסכם התקשרות". 

עיריית הרצלייה לא הקימה , 2015 מרץ, בכמעט ממועד החלטתה שנתיים בחלוף גםנמצא כי 
 הנוף יועץ עם בהתקשרות והמשיכהנוף, המאגר יועצים, לא ביצעה הליך בחירה נוסף ליועץ 

 2.7-שילמה עיריית הרצלייה ליועץ כ 2014 סוף שנתעד  2010מיולי . נמצא כי בכתב הסכם בלי
  ין זה ראו לעיל).מיליוני ש"ח, ללא הסכם בכתב (בעני

  עיריית הרצלייה מסרה בתשובתה כי לא הייתה אפשרות לאמוד מראש את היקף העבודות.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ÌÈ ˘·˘ ÏÚ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2010-2002 Í˘Ó· ,
 È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂ˘ ‰ÓÈÈ˜˘ ÈÏ· ÛÂ ‰ ıÚÂÈÏ ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ‰ÓÏÈ˘ ,ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î

ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ Ì‚ .Â˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ ˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Î¯Ú˘ ‰¯2010 Â-2013  ‡Ï ,ÌÈÈÂ˜Ï ÂÈ‰
˙ ¯„ÚÈ‰Ï ˘˘Á È„Î „Ú ˙‡Ê ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù Ì‰· Â¯ÒÁÂ ÈÂ‡¯Î Â˜ÓÂ ÏÚÂÙ· ˙Â¯Á 

 ˙ ˘· ÛÂ ‰ ıÚÂÈ· ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ ‰¯Á·˘ È¯Á‡ Ì‚ .ÌÈ Â˘‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÔÈ·2013 ‡Ï ,
‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ‡ ˙· ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰„ÓÚ .˙Â¯˘˜˙‰ ¯ÂÓ‡Î  ÌÈÓÂÎÒ· Ï˘

 „Â‚È · ˙„ÓÂÚ Á"˘ È ÂÈÏÈÓ¯ÂÓ‚  ÈÏÏÎÏ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Â¯˜ÚÏÂ ÔÈ˜˙ÔÂÈÂÂ˘‰  ,˙ÂÙÈ˜˘‰Â
‰ÏÂÏÚÂ  ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ‡È·‰ÏÂ ˘˘Á ¯¯ÂÚÏÓ ‡Â˘Ó

.ÌÈ Ù  

מיליוני  5.41סך של  יועצי תנועה שניהרצלייה ל שילמה עיריית 2014-2000שנים בכי  נמצא .2
מהתשלומים  חלקשלא ביצעה הליך תחרותי לבחירתם. רק  אף"ח, שמיליוני  3.79- ש"ח ו
 עם היועצים בשניםנחתמו  ההסכמיםבין העירייה ליועצים.  בכתב להסכמיםבהתאם  בוצעו
לפיו: ו ,, והוארכו מדי שנה על ידי אגף ההנדסה בעיריית הרצלייה בהתאם לסעיף2009- ו 2005

 אחד צד הודיע כן אם אלא, פעם בכל שיםחוד 12- ב מאליה תתארך האמורה ההסכם"תקופת 
 ".סיום לידי זה הסכם להביא רצונו על, מראש יום 60 של בכתב בהודעה, למשנהו

 ‡ÏÏ ‰ ˘ È„Ó ˙˘„Á˙Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â  ,˙ÂÈÙÂÏÁ ˙ÂÚˆ‰ ˙˜„Â· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ ÈÏ·Â ,ÔÓÊ ˙Ï·‚‰

 ,ÔÈ˜˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ,ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ô˙Ó· ˙Ú‚ÂÙ
‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰Ï ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰ .ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ 

Ì„˜ ÍÈÏ‰ .È˙Â¯Á˙    
  התקשרות בהסכמים הלוקים בחסר מהותי

˙˜È„·· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï˘ ˘ÓÁ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÏÚÂ‰ ÈÎ ÌÈÓÎÒ‰· ÂÓ˙Á ˘ ÌÚ 
ÌÈˆÚÂÈ Â¯ÒÁ ÌÈË¯Ù ÌÈÈ˙Â‰Ó .ÔÏ‰Ï ÌÈË¯Ù‰:  

עם יועצים בתחומי  2014-2012בשנים  גבעתיים עיריית שחתמהכי בשבעה הסכמים  נמצא .1
. ההתקשרות לתנאיפרטים רבים ומהותיים הנוגעים לאופי הייעוץ הניתן ו חסרועיסוק שונים 

 הוא חודשיות עבודה שעות בכמהלהעניק ו היועץ עלשירותים  אילו בהם צוין לא למשל כך
  . מחויב

מפקחים -יועצים שלושה עם 2011 בשנת" מסגרת מי"הסכבהתקשרה  אשדוד עירייתכי  נמצא .2
 המפקח ידי על הניתן: "השירות מים. על פי ההסכפרויקטים וניהול פיקוח שירותי מתן לצורך

, בהתאם להוראת ביצוע תשתיות מחלקת של שונים בפרויקטים ופיקוח ניהול שירותי הינו
את  יםמגדיר םאינ ההסכמים". העירייה צורכי פי על לפעם מפעםשתימסר למתכנן [המפקח] 

 בהם מתואריםהמפקח  שירותימשך תקופת החוזה ואילו פרויקטים יהיו תחת פיקוח המפקח; 
 כאחוזים נקבע המפקח שכרועוד,  זאתבלבד, ולא נקבעו לוחות הזמנים לביצועם.  כללי באופן
 במצטבר למפקחים שילמה העירייה. לו, ולא פורט מהו השכר הכולל שישולם השירות מעלות

 עבודה הזמנות באמצעות והן הללו ההסכמים על בהסתמך הן"ח, ש מיליוני 4-כ, 2014 שנת עד
  .בכתב הסכמים ללא
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

נהל עיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי נוסף על "הסכם המסגרת", המ
המקצועי בעירייה מוסר ליועץ צו התחלת עבודה שבו נרשמים התנאים המיוחדים של 

  הפרויקט, לרבות אומדן תקציבי ולוחות זמנים. אולם העירייה לא צירפה אסמכתאות לאמור.

הסכמים שחתמה  7- ובהסכמים שחתמה עיריית קריית ביאליק עם יועצים  12-נמצא כי ב .3
המועצה האזורית באר טוביה עם יועצים לא נכללה דרישה לביטוח מקצועי של היועץ וביטוח 

. הביטוחים הללו נדרשים כדי להבטיח שאם יוגשו נגד הרשות המקומית 53בגין אחריות לצד ג'
תביעות בגין עבודת היועץ תעמוד לרשות המקומית האפשרות לתבוע את נזקיה מהביטוח, 

 כו לה התדיינויות מיותרות והוצאות כספיות.וייחס
המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי היא נסמכת על ייעוץ בתחום הביטוח לצורכי 

- התקשרויותיה, וכך פעלה גם בשבעת המקרים המצוינים לעיל. עוד מסרה כי משיקולי עלות
ת השירות והיקפו, לא בלבד בשל מהושולי  לסיכון תועלת ונוכח העובדה שהמועצה נחשפה

  מצאה לנכון לכלול בהסכמים מסוימים חובת עריכת ביטוח אחריות מקצועית. 

שנבדקו),  19נמצא כי בשלושה הסכמים שחתמה עיריית קריית ביאליק עם יועצים (מתוך  .4
שנבדקו) ובשני הסכמים  13בארבעה הסכמים שחתמה המועצה האזורית באר טוביה (מתוך 

שנבדקו) לא צוין כלל תאריך חתימת  12גבעת עדה (מתוך - ית בנימינהשחתמה המועצה המקומ
ההסכם או שצוינו חודש ושנה, אולם לא צוין יום החתימה. ציון מועד חתימת ההסכם נדרש 
מטעמי מינהל תקין, והוא חשוב להבטחת התנהלותה השקופה של הרשות המקומית ולהבטחת 

להתדיינויות מיותרות. בהסכם שחתמה זכויותיה תוך כדי צמצום חשיפתה למחלוקות ו
 יאנקבע כי תקופת ההתקשרות ה 2013המועצה האזורית באר טוביה עם חברת הנדסה ביוני 

 אולם לא נקבע בהסכם מהו משך ההתקשרות. ,מיום חתימת ההסכם
  ציון יום חתימת ההסכם מקורו בטעות.- המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי אי

, נקבע כי הוראות מיוחדות 2012, במרץ ייעוץיריית קריית ביאליק עם חברת בהסכם שחתמה ע .5
ונוספות, ובכללן לוחות זמנים לביצוע, יפורטו בנספח שיצורף לחוזה, אך בנספח לא נקבע לוח 
הזמנים לביצועו. היעדר לוח זמנים מוסכם עלול לגרום להתמשכות הפרויקט, לגידול בעלויות 

 ליועץ.ולמחלוקות בין העירייה 
È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â  ,„Â„˘‡˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ,ÌÈÈ˙Ú·‚, ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ 

‰ ÈÓÈ ·- ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰„Ú ˙Ú·‚ÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎÌÈÓ  ÌÈ¯ÒÁ‰
 ÌÈË¯ÙÈ˙Â‰Ó ÌÈ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â Úˆ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰˘˜Ó  ÁÂ˜ÈÙ

˘ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ‡È‰ ˙Ï·˜Ó .‰È˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ  
  

__________________ 
  בחלק מהמקרים נבדקו יותר מהסכם אחד עם יועץ מסוים.   53
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  שירותי דוברות, תקשורת ויחסי ציבור

  התקשרות ללא מכרז לקבלת שירותי דוברות

נקבע כי "בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי  2002מאוקטובר  54בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
ת דובר לממשלה, משרת דובר רשות מקומית אינה משרת אמון, ולכן יש לפרסם מכרז טרם קבל

  לרשות".

נקבע: "אשר ליועצים שאינם עובדי הרשות אין  2004מאוקטובר  55בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות או במקביל 

Â·Èˆ ÈÒÁÈÏ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ˘È¯ לעובד הרשות הממלא תפקיד דומה... 
 „·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,Â‡ÏÓÏ ˘È˘ „È˜Ù˙ ,˙Â¯·Â„Â [ההדגשה אינה במקור]. יש להעסיק

  יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה, ובהתאם לכל הדין".

כי חוזרי המנכ"ל שהפיץ בעבר מסדירים  הודיע משרד הפנים למשרד מבקר המדינה, 2013ביוני 
  באופן מפורט ובהיר את נושא העסקת דוברים ברשויות המקומיות. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ÚÈ·‰  ˙‡Â˙Ú„ ·Ú·¯56  ÌÈÏÏÎ‰ÓÂ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â Â¯˜ÚÓ ÈÎ
 ÂÚ·˜ ˘‰˜ÈÒÙ·  .ÌÂˆÓˆ· Ô˙ ÈÈ ˙Â¯·Â„ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ  

ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÈÈ˙Ú·‚‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,- ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰„Ú ˙Ú·‚
ÈˆÚÂÈ Â˜ÈÒÚ‰ ‰È·ÂËÌ  ÚÂˆÈ·· ÌÈÈ ÂˆÈÁÈ„È˜Ù˙  ¯·Â„˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ .ÔÏ‰Ï ÌÈË¯Ù‰:  

  

1. ˙ È È ¯ È Ú Ì È È ˙ Ú · ‚ :‡ˆÓ   ÌÈ ˘· ÈÎ2014-2007  ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰¯˘˜˙‰
Â¯ÈÒÏÔÈ‚ ,ÌÚ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈˆÚÂÈ )ıÚÂÈ ˙¯Â˘˜˙ ‡ ıÚÂÈÂ '˙¯Â˘˜˙ · '-  ÌÈ ˘·2013-
2007  ˙ˆÚÂÈÂ˙¯Â˘˜˙ ‚ '˙ ˘· 2014; Â‡¯ ÔÏ‰Ï ,˙¯Â˘˜˙‰ ÈÓÂÁ˙· ıÂÚÈ" Í¯ÂˆÏ (

 ˙ÂÚ„Â‰ ˙¯ÈÒÓÂ ÌÈÓÂ‡  ˙·È˙Î ‰Ê ÏÏÎ·Â ,"˙ÂÈ˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÒÁÈ
˙¯Â˘˜˙Ï ,Ì‰˘ È„È˜Ù˙Ó ¯·Â„ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰.  ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â¯˘˜˙‰

 Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰˙˘Ú Â‡  ÍÈÏ‰¯Á‡ È˙Â¯Á˙ .ÔÈÂˆÈ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˜ÒÚÂÓ ‰Ê ÌÈ ˘ „·ÂÚ 
‰ÈÈ¯ÈÚ Ï‰ ÓÎ ˙˜ÏÁÓ ÌÂÒ¯Ù ‰¯·Ò‰Â.  

כי עיריית גבעתיים  2015יועץ תקשורת א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
העסיקה אותו כיועץ בתפקיד הפטור מחובת מכרז, וצירף תכתובת שלפיה שימש יועץ תקשורת 
לעיריית גבעתיים ולראש העירייה הקודם באופן אישי; תפקיד המחייב יחסי אמון עם ראש 

  וד לבחירת הציבור". העירייה "משום שהוא זה שיעמ

, חתמה העירייה על הסכם לתפקיד שנבחר ראש עירייה חדש לאחר כחודשיים, 2013 בדצמבר
יעוץ בתחומי התקשורת, יחסי הציבור ואסטרטגיות י, למתן 'ג תקשורת יועצתללא מכרז עם 

__________________ 
 .5/2002חוזר מנכ"ל    54
 .10/2004חוזר מנכ"ל    55
העסקת  - , "עיריית ראשון לציון Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2013˘ ˙ מבקר המדינה,    56

  .504, עמ' 483יועצים", עמ' 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ש"ח  240,000ההתקשרות שנקבע היה  היקף. 57הדוברות עבודות ביצוע זה ובכללתקשורתיות, 
  "ם). מעלשנה (לא כולל 

‡ˆÓ   ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ‰ÚÈÈÒ '‚ ˙¯Â˘˜˙ ˙ˆÚÂÈ ÈÎ
 ¯·ÂË˜Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰2013 .¯Î˘ ‡ÏÏÂ ˙Â·„ ˙‰·  

עיריית גבעתיים מסרה בתשובתה כי יועצת תקשורת ג' הועסקה בעירייה במתכונת התקשרות 
ו שבה התקשרה העירייה בקדנציה הקודמת עם יועץ תקשורת א' ועם יועץ תקשורת דומה לז
 העירייה, של האסטרטגית התקשורתית התכנית על אחראי התקשורת יועץ כי מסרה ב'. עוד

   .וההסברה הפרסום מחלקת מנהל מבצע הדוברות עבודת של הטכני הצד את ואילו

 ˙ˆÚÂÈ ‰ÚˆÈ·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÎ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‚Â‰ Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎÂ ,˙Â¯·Â„ È„È˜Ù˙ Ì˙Â‰Ó· ÂÈ‰ '‚ ˙¯Â˘˜˙
 ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ ÏÚ ÛÒÂ  ˙Â¯·Â„Â ˙¯Â˘˜˙Ï ˙È ÂˆÈÁ ˙ˆÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ

 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰¯˜Ó ÏÎ· ;‰ÓÂ„ „È˜Ù˙ Úˆ·Ó‰ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÔÎ˘ ÏÎ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï
 .¯Á‡  

ה .2 נ י מ י נ ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ הג- ה ד ע ת  ע קיימה  2014מאי - בחודשים מרץ: ב
 58גבעת עדה הליך תחרותי של בחירת "איש תוכן (דובר)"-המועצה המקומית בנימינה

למועצה. ההליך כלל פנייה יזומה של המועצה לכמה גורמים שעליהם קיבלה המלצות, וכן 
בחינת נותני שירותים שפנו מיוזמתם לראש המועצה או למזכירת המועצה. לפני המועצה 
עמדה חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי שלה, ולפיה התקשרות עם יועץ תוכן פטורה 

. דרישות התפקיד על פי יםמיוחדאמון יחסי ורש מומחיות ותפקיד ייעוץ הדממכרז בהיותה 
חוות הדעת כללו: כתיבת תכנים, מתן הודעות ותגובות, התעדכנות באירועים אשר מקיימת 

 המועצה, יידוע הציבור וסקירת אירועי המועצה. 
המועצה ראיינה תשעה מועמדים, והמועמד שנבחר אושר על ידי ועדת הרכש בספטמבר 

קטובר חתמה עמו המועצה על הסכם, בין היתר, למתן ייעוץ תקשורתי שוטף, . באו201459
  ש"ח לשנה. 85,000-בתמורה לכ

„¯˘Ó  È·˘Â˙Ï ˙ÂÚ„Â‰ ˙·È˙Î ÌÈÏÏÂÎ‰ ,˙Â¯È˘‰ È ÈÈÙ‡Ó ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
È Ô˙ÓÂ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰È ,ÛËÂ˘ È˙¯Â˘˜˙ ıÂÚÌÈ‰Ê „È˜Ù˙Ï  ÏÎÏ ‰ˆÚÂÓ ¯·Â„

È ÚÂ ¯·„È .Ô  

גבעת עדה מסרה בתשובתה כי על פי הבנתה משרד הפנים מאפשר -המקומית בנימינההמועצה 
העסקת יועץ תקשורת חיצוני כדובר ברשויות קטנות, בשל החיסכון בדבר, והתבססה על עמדה 

__________________ 
יועצת תקשורת ג' מבצעת את תפקידי הדוברות בעירייה ומטפלת בכל הנושאים הקשורים לתקשורת    57

העירייה עם גורמי חוץ; היועצת מטפלת במידע המפורסם בכלי התקשורת ונוגע לעיריית גבעתיים, 
ובות והודעות אחראית לאתר האינטרנט של עיריית גבעתיים ולמדיה החברתית; ומטפלת במסירת תג

 העירייה לתקשורת ולציבור (למשל בזמן מבצע "צוק איתן"). 
  כך מופיעה ההגדרה בסיכום הליך בחירת יועץ התוכן במסמכי המועצה.   58
אישרה המועצה את בחירתו של מועמד אחר לתפקיד, אך לאחר ארבעה חודשי העסקה הוא  2014במאי    59

  מועמד אחר מאלה שנבחנו.פרש מתפקידו. ועדת הרכש אישרה לתפקיד 
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בבית המשפט המחוזי בעניין  2007שהביע משרד הפנים בהליך משפטי שהתקיים בשנת 
  . 60דומה

למשרד מבקר  2015עצה המקומית מסר בתשובתו מיוני יועץ התוכן שעמו התקשרה המו
המדינה, כי מאופי תפקידו כיועץ תוכן הוא משרת את המועצה כולה וכותב תכנים כגון 
מאמרים, נאומים, תגובות והודעות ברשת האינטרנט. התפקיד מחייב היכרות מיוחדת עם אופי 

  היישוב ויחסי אמון מיוחדים. 

ÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚ - ‰Ë˜  Ì Ó‡ ‡È‰ ÈÎ ‰„Ú ˙Ú·‚
 ÈÂ‡¯ ‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î Í‡ ,ÌÈˆÚÂÈ ‰ÓÎÏ ‰˙ ÙÂ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰
 ÌÈ„ÓÚÂÓ ÂÏÎÈ ÍÎ .˙¯Â˘˜˙ ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ‰˙˘˜· ˙‡ ˙È·ÓÂÙ ÌÒ¯Ù˙˘ ‰È‰

.‰¯˘ÓÏ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ  

ה .3 צ ע ו מ ת ה י ר ו ז א ר ה א ה ב י ב ו התקשרה המועצה האזורית באר  2011 במאי: ט
 חברת - יועצי תקשורת (להלן  חברתללא מכרז או הליך תחרותי אחר עם  בהסכםטוביה 

, ציבור יחסי, דוברות, תקשורתית אסטרטגיה, תקשורת"יעוץ  שירותי מתן לצורך) התקשורת
 באשר תודעתם ושינוי המועצה תושבי עם הקשר על דגש תוך, תקשורתיות ויוזמות רעיונות

  ".המועצה לפעילות

חברת התקשורת תעמיד לשירות המועצה האזורית דובר מקצועי מטעמה  כי בהסכם נקבע
שישב פיזית במשרדי המועצה במשך שבע שעות ביום חמישה ימים בשבוע, והמועצה תעמיד 

  לרשותו מכשיר טלפון סלולרי, מנוי לשני עיתונים, עמדת עבודה ושירותי משרד.

התקשרות לקבלת שירותי יעוץ המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי לדעתה 
פטורה ממכרז בשל מומחיות מיוחדת ויחסי אמון מיוחדים. חברת  אסטרטגי ותקשורתי

  התקשורת מספקת ייעוץ תקשורתי שוטף והפקת עיתון המועצה.

דינה כי על פי חוות למשרד מבקר המ 2015בתשובתה מיולי גם היא חברת התקשורת מסרה 
  .תקשורתי פטורה ממכרז-דעת משפטיות שיש בידיה התקשרות עם משרד לייעוץ אסטרטגי

 ‰Ï·È˜˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÎ ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯·Â„‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú È ÈÈÙ‡Ó ÈÎÂ ,ÔÈÈ ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ˙Â¯·Â„ È˙Â¯È˘ ÂÈ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙¯·ÁÓ

È‰Ê ˙¯Â˘˜˙‰ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ „·ÂÚ Ï˘ ÂÏ‡Ï Ì
 ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙¯·Á ÌÚ ‰¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰

.¯Á‡ È˙Â¯Á˙  

  

   

  

__________________ 
  ). 9.1.07(פורסם במאגר ממוחשב,   ˘¯ÔÈÈË˘„ Ï „"ÂÚ Â Â‡ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ È  ' 1597/06עת"מ    60
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ,ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰„Ú ˙Ú·‚
 ÌÈ˙Â¯È˘ Ì‰ ¯Â·Èˆ ÈÒÁÈÂ ‰¯·Ò‰ ,˙Â¯·Â„ È˙Â¯È˘ ÈÎ ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ

 .È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ ˙È ‰Ï ÍÏÓ‰ Í¯„‰‰ ‰¯·Ò‰Â ˙Â¯·Â„ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡È 
 „·ÂÚ ¯·Â„ ˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·˙Â˘¯‰ ÈÓÂ˜Ó‰˙ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÈˆÚÂÈ ÌÚ 

˙¯Â˘˜˙‰ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ ˙ÈÈÁ ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ „¯˘Ó ,Û˜˙‰ ÌÈ Ù‰ ÈÙÏÂ‰  „È˜Ù˙ ˙‡
 ¯·Â„˙Â˘¯‰  ˙ÈÓÂ˜Ó‰˘ÈÈ‡È „·ÂÚ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰.  

„¯˘Ó ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ˙ÓÈÈ˜ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·¯˜· ˙Â¯È‰· È‡
 ˙È Î„Ú‰ Â˙„ÓÚ È·‚ÏÒ· ˙ÈÈ‚Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯·Â„ ˙˜ÒÚ‰Ë¯Ù·Â  ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈÓÂ˜Ó

˙Â Ë˜ ,˙‡ÊÂ ÏÚ ‰‚ˆÂ‰˘ ‰„ÓÚ ÁÎÂ -ÈËÙ˘Ó ÍÈÏ‰· Â„È ˙È·· Ï‰ ˙‰˘ ËÙ˘Ó‰  ÈÊÂÁÓ‰
‰ÓÂ„ ‰È‚ÂÒ· ,ÂÈÏÚ ÈÎÂ ¯È‰·‰Ï ¯˙Ï‡Ï ˙‡ Â˙„ÓÚ ÔÈÈ Ú· ‰Ê .   

  

  חתימת הסכמים עם יועצי התקשורת בעיריית גבעתיים

 תחרותי הליך קיום וללא מכרז ללא בהסכםהתקשרה עיריית גבעתיים  2012-2007 בשנים .1
 ש"ח.  921,844כלשהו עם יועץ תקשורת א', ושילמה לו תמורת שירותיו בתקופה זו 

הגדילה את  ובמסגרתו', א תקשורת יועץ עם הסכם על העירייה חתמה 2012כי בשנת  נמצא
 "ח ש 8,600- (מ 2007, לעומת ההסכם משנת 63%- הסכום שתשלם לו תמורת שירותיו ב

הניכרת  להגדלההעירייה לא נמצא נימוק  במסמכי). ם"מע כולל לאש"ח לחודש  14,000- ל
אילו שירותים נוספים ייתן היועץ לעירייה תמורת  וועץ תקשורת א', ולא פורטילבתשלום 

  התשלום הנוסף. 

יועץ תקשורת א' מסר בתשובתו כי שכרו ההתחלתי היה נמוך בשל מצבה הכספי הקשה של 
העירייה באותה תקופה, והוא הועלה בהמשך, וכי תוקף ההסכמים הוארך משנה לשנה. ראש 
עיריית גבעתיים לשעבר מסר בתשובתו כי השכר היה סביר וכי הוא הועלה במשך השנים 

  בהדרגה. 

ושילמה  ',ב תקשורת יועץ עם 2010-2007ה עיריית גבעתיים בשנים התקשר בבד בד כי נמצא
הסכם  עלב'  תקשורת יועץלא חתמה עם  העירייהכי  נמצאש"ח.  22,798 הללולו בשנים 

  היועץ.  שנתן השירות לגבי הסברהמסדיר את יחסיה עמו, ובמסמכי העירייה לא נמצא 

יעוץ ישנה עם יועץ תקשורת ב' למתן לחצי  הסכם עלחתמה עיריית גבעתיים  2011 בפברואר
 אוגוסטעד  , אשר הוארך בשנה,בתחומי התקשורת, יחסי הציבור ואסטרטגיות תקשורתיות

. 2013 שנת סוף עד חדש כםתקשורת ב' על הס יועץ עם העירייה חתמה 2012 בנובמבר .2012
השנים את הסכום שהתחייבה לשלם ליועץ תמורת שירותיו:  הלךכי העירייה הגדילה במ נמצא

"ח ש 14,000-ול 2011 באוגוסט לחודש ח"ש 5,000- ל, 2011 בפברואר לחודש"ח ש 3,000- מ
עיריית  בתשלום ליועץ. הניכר לגידול. במסמכי העירייה לא נמצא נימוק 2012 בנובמבר לחודש

  ש"ח. 342,428סך של  2013-2007ליועץ תקשורת ב' בשנים  שילמהגבעתיים 

בו בזמן שני יועצי תקשורת: עיריית גבעתיים העסיקה  2012-2007מהממצאים עולה כי בשנים 
  ש"ח.  128,508 שילמהב'  תקשורתש"ח וליועץ  921,844ליועץ תקשורת א' שילמה 

יועץ תקשורת א' ויועץ תקשורת ב' כי  לשעבר גבעתייםמסר ראש  2015בתשובתו ממאי 
אחרי שיועץ תקשורת א' סיים את התקשרותו עם  2012הועסקו בנושאים שונים. בסוף שנת 
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העירייה הועברו הנושאים שהיו בטיפולו לטיפולו של יועץ תקשורת ב'. יועץ תקשורת א' מסר 
  דברים דומים בתשובתו. 

„È ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ È ˘ ˙˜ÒÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÓÊ· Â· ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚ È
 ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰Â ‰‰Ê ÔÙÂ‡· ˙¯„‚ÂÓ ÌÓÚ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙Â‰Ó˘Î
 ‚Â‰ Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ,„Á‡ ıÚÂÈ È„È ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï
 ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˜ÏÁ Í˘Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ·

.·˙Î· ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ  

יועץ תקשורת א', יועץ  -  התקשורת יועצי שלושת עם גבעתיים עירייתשחתמה  בהסכמים .2
: "העירייה מעוניינת בקבלת שירותי יעוץ בתחום נכתב - תקשורת ב' ויועצת תקשורת ג' 

תחקירים, יעוץ תקשורתי ויחסי ציבור ואסטרטגיה וכדומה... היועץ יבצע עבור העירייה את 
תחומי התקשורת, יחסי הציבור ואסטרטגיות תקשורתיות, הכנת השירותים כדלקמן: יעוץ ב

נאומים לראש העיר, כל העבודות המשרדיות הפקידותיות והמנהליות הכרוכות בביצוע 
 .לתת היועצים שעל העבודה ותוצרי הייעוץ מהות בדבר פרטים כלל לא ההסכם". השירותים

יין מהות שעות הייעוץ שניתנו כמו כן בהסכמים לא נכללה דרישה למתן דיווח מפורט בענ
 בפועל. 
העירייה לא תועדו העבודה והשירותים שהעניקו שלושת היועצים. נמצא כי העירייה  במסמכי

  קיבלה דרישות תשלום כלליות, שבהן צוין: "יעוץ" או "יעוץ תקשורתי". 

יועץ תקשורת א' מסר בתשובתו כי עם כניסתה לתפקיד של יועצת תקשורת ג' העביר לה 
בדואר אלקטרוני קישור, ובו כל השירותים שסיפק לעירייה: כתבות, הודעות לעיתונאות 
וכדומה. עוד ציין כי העביר למנהל מחלקת פרסום והסברה בעירייה עותקים של מידע שפרסם 

  כדי שזה יעלה אותם לאתר האינטרנט של העירייה. ראש עיריית גבעתיים מסר תשובה דומה.

ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘‡¯Ó ‰ÚÈ·˜ ‡ÏÏ ÌÈˆÚÂÈÏ ÌÂÏ˘˙ ÈÎ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯
 ·˜ÚÓ ‡ÏÏÂ Ì˙„Â·Ú Ï˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ Â ˙ ÈÈ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ÌÈ¯ˆÂ˙‰ Ï˘
 ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ „ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓÁ .ÔÈ˜˙ Â È‡ ,ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰¯˜·Â

˘˜˙‰ ÈˆÚÂÈÏ ˘„ÂÁ È„Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÂÏ„‚ ˙‡Ê ÏÎ ,˙¯Â
‡ÏÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Â‰Ó ÏÚ ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ ,‰˜Ó ‰ ‡ÏÏ  ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ¯Á‡ Ì˙„Â·Ú .  

  

  התקשרות עיריית גבעתיים עם יועץ תקשורת בתחום תרבות הפנאי

 שהתמודד בעתתקשורת לראש עיריית גבעתיים,  יועץ' שימש דתקשורת  יועץ

  .2013 באוקטובר גבעתיים עיריית לראשות בבחירות

ספטמבר  עד 2014 מאי - חודשים ארבעה של לתקופה הסכם על גבעתיים עיריית חתמה 2014 במאי
עם יועץ תקשורת ד' (בעניין זה ראו לעיל בפרק "התקשרות עם יועצים ללא אסמכתה  - 2014

שבכוונתה לבצע בתחום  שינויים בעניין ייעוץ שירותי לעירייה היועץ יספק ההסכם פי עלבכתב"). 
  בעיר, לרבות ליווי תקשורתי של עמותה עירונית חדשה שבכוונתה להקים.  תרבות הפנאי

כי בדיונים שנגעו להקמת העמותה העירונית החדשה, השתתפו הן יועצת תקשורת ג' והן יועץ  נמצא
העסיקה במהלך  שאותהתקשורת ד'. זאת ועוד, בהסכם שחתמה העירייה עם יועצת תקשורת ג', 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

"כתיבת נאומים", למרות זאת שילמה  הוא לעירייה שתיתן מהשירות חלק כי, נכתב 2014שנת 
  , ליועץ תקשורת ד' בגין שירות זה. 2014העירייה סכום נוסף, במהלך שנת 

 ,˙¯Â˘˜˙ ÈˆÚÂÈ È ˘ Ï˘ ÏÈ·˜Ó· ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Â ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ ˙„‚Â Â ‰ È˜˙ ‰ È‡ ˙Â„Â·Ú Ô˙Â‡ ÔÈ‚· ˙·ÈÂÁÓ Ô‰·˘ ˙ÂÏÈÚÈ

.È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‰˙ÂÈ‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  

  

אזורית באר טוביה לאחר סיום הת על ידי המועצה ורהמשך העסקת חברת תקש

  תקופת החוזה 

התקשרה המועצה האזורית באר טוביה בהסכם עם חברת התקשורת, למשך  2011כאמור, במאי 
ום הביקורת במועצה בחודש מאי נכון למועד סיכי  נמצא. 2011שישה חודשים, עד סוף נובמבר 

, המשיכה המועצה להעסיק את חברת התקשורת, אף שעברו למעלה משלוש שנים ממועד 2015
שילמה  2014דצמבר ועד  2011דצמבר מעל הסכם חדש.  עמהבלי שהמועצה חתמה סיום ההסכם, 

  "ח.ש כמיליוןהמועצה לחברת התקשורת 

 ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯·Á ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰˘ ÏÚ ‰È·ÂË ¯‡·
.ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ „Â‚È · Û˜˙ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ ‰Ï ‰ÓÏÈ˘Â ˙¯Â˘˜˙‰   

  

   התקשרויות עם רואי חשבון

  התקשרות ללא מכרז

אין לתת , קבע בית המשפט העליון כי ככלל 2013כאמור, בפסק דין נצרת עילית, שניתן בינואר 
 .מופיע בסעיף הפטורשעיסוק זה אינו  כיוון ייה עם רואה חשבון,ממכרז להתקשרות של עירפטור 

עוד קבע בית המשפט העליון בהתייחס לטענתו של ראש עיריית נצרת עילית, ולפיה יש להקיש 
הדבר אינו מופיע מתקנות חובת המכרזים המאפשרות פטור ממכרז בהעסקת רואה חשבון, כי "

  .61"נוספות לתקנות אלה 'הקלות'בפטור בתקנות העיריות (מכרזים), ואין לקרוא 

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰˜È„··- Â¯˘˜˙‰ ‰„Ú ˙Ú·‚
˘ ,˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÌÚ ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï

È ˙„Â·Ú Ï˘ÈÂ„‰ ıÂÚ ‡Ï‡ ,ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÈÓ Â‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ Ú„È Â‡ ˙ÂÈÁÓÂÓ ˙˘¯
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„Â·Ú- ˙ÈÚÂˆÈ·˙ÙËÂ˘.  È¯Á‡ Ì‚ ˙Â¯˘˜˙‰· ÂÎÈ˘Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

ÔÏ‰Ï .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï·˜˙‰˘ ÌÈË¯Ù‰:   

__________________ 
השופט פוגלמן באותו פסק דין קבע כי "אין באמור כדי לשלול במקרה מתאים בו נדרשים 'ידע    61

יא להתקשרות בפטור ממכרז" אך ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים'... נקיטה בהליך שיב
הדגיש, כי "גם בהליך מעין זה יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות, כמו גם עקרונות 

  יסוד אחרים של דיני המכרזים".
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ק .1 י ל א י ב ת  י י ר ק ת  י י ר י ועד מועד סיום הביקורת בעירייה במרץ  1998החל בשנת : ע
התקשרויות שסכומן בהתקשרה עיריית קריית ביאליק עם משרדו של רואה חשבון א'  2015

שירותי לצורך קבלת שירותים חשבונאיים: התקשרויות אלו היו  .לא מכרזלחייב עריכת מכרז, 
לראש הרשות ובכירי הרשות, הכנה חשבונאות בנושא שכר ומשכורות, ייעוץ חשבונאי שוטף 

ודיווח של דוחות רבעוניים ודוחות מיוחדים במתכונת הנדרשת על ידי משרד הפנים, סיוע 
למחלקת הגזברות, בין היתר, בהתנהלות מול מבקרי משרד הפנים, סיוע בהכנת תקציב שנתי 

 הסכמים.לרשות, מתן שירותי חשבונאות וחשבות הכוללים בקרה תקציבית שוטפת ובדיקת 
 .62אלף ש"ח לשנה בממוצע 450- כ שילמה העירייה לרואה החשבון 2014-1998בשנים 

החליטה ועדת המכרזים של עיריית קריית ביאליק לפטור את ההתקשרות  14.4.13- נמצא כי ב
) לתקנות המכרזים, 8(3עם רואה חשבון א' ממכרז. הוועדה הסתמכה בהחלטתה על סעיף 

רואה מחייבת יחסי אמון מיוחדים וידע ומומחיות הקיימים אצל רואה חשבון ולפיו עבודת 
כתבה היועצת המשפטית של העירייה לראש העירייה בהקשר להחלטה  22.4.13-א'. בחשבון 

זו: "הריני לאשר בזאת כי החלטת הועדה נרשמה על ידי ואין מניעה שתחתום על המסמכים 
 ציינה על מה התבססה בקביעתה זו.לא ואת עמדתה,  במזכרהלא נימקה  המצ"ב". היועצת

  כעבור יומיים אישר ראש העירייה בחתימתו את ההחלטה. 

כי ההתקשרות עמו הוארכה  2015רואה חשבון א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
אחרי שסיפק לעירייה שירות אמין ברמה גבוהה ומקצועית. עוד ציין כי ההתקשרות נעשתה על 

נורמות המשפטיות שהיו מקובלות לפני מתן פסק דין נצרת עילית, וכי שכר פי כל דין ולפי ה
הטרחה שקיבל סביר נוכח השנים הרבות שנתן בהן שירות לעירייה ונוכח היקף העבודה 

  שהשקיע. עוד מסר, כי עבודת רואה החשבון היא מקצועית ואין בה יחסי תלות.

 ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ ˘ ‰·ÈÁ¯Ó‰ ˙Â ˘¯Ù‰‰ 
 ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙˜ÈÒÙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ¯ÂËÙ‰ ÛÈÚÒÏ
 ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ '‡ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˜È Ú‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .‰Ê ÔÈÈ Ú·
 ˙·ÈÈÁÓ ‰ È‡˘ ,˙ÙËÂ˘ ˙È‡ Â·˘Á ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ Â˘Ú  ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â

Î ‡Ï˘ Ì‚ ‰Ó ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ Â‡ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ ÂÈ„È ÏÚ Â˜ÙÂÒ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï
 È˘È‡ ÔÙÂ‡·Â.È„ÚÏ·  

שניים מחברי ועדת המכרזים של עיריית קריית ביאליק מסרו בתשובותיהם למשרד מבקר 
  כי הסתמכו על חוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה.  2015המדינה ממאי 

כי פעלה  2015היועצת המשפטית של העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
כלכליים ועשתה את -לפי מיטב שיקול דעתה למתן פטור ממכרז לשירותים חשבונאיים

  עבודתה נאמנה. 

תפקידו של היועץ המשפטי ברשות "נקבע:  2004בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאוקטובר 
המקומית הוא מהתפקידים המרכזיים ברשות המקומית... במסגרת תפקידו במתן ייעוץ משפטי 

ל הייעוץ המשפטי, ... האחריות להבטיח את חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות, מוטלת ע
וזאת על ידי הנחיה וייעוץ משפטי לגורמי הרשות האמורים כדי לכוון ולהדריך את פעילותם מן 

  ההיבט הנורמטיבי". 

__________________ 
 בעת ההתקשרות ובמהלכה, עלו סכומי ההתקשרות על הסכום המחייב מכרז.   62
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ Ï˘ È ÙÏ ÚÈ¯˙‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ
È¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÌÈÈ‡ Â·˘Á ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˙˜ÒÚ‰Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙Ó ÈÎ ‰È

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ˙‡ „‚Â  ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÙËÂ˘
 ˙˙Ï ‰È‰ Ô˙È  ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ÈÙ ÏÚ ‰˙˘È‚Ï Ì‡ Ì‚ ÈÎ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ

ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ È¯‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ È‚ÂÒ· ¯ÂËÙ  ÌÈ˙Â¯È˘ Ì˙Â‡· ¯·Â„Ó Ì‡
 Û˜Â˙Ó .Ê¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÔÈ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡·‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰

 ,‰˜ÈÒÙ·Â ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ô˙ ˘ ÌÈ‡ Â·˘Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ÔÁ·˙˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰
Ì˙ÂÏÏÎ· ‰ÈÈ¯ÈÚÏ, ‰Ó ˜Ó ˙Â È È‡Â¯ ˙ÓÂÚÏ Â˙Â‡ ˙„ÁÈÈÓ‰ ÔÂÓ‡‰ ˙„ÈÓ Â‡ ˙ÂÈÁÓÂÓ‰
‰ ÌÈ¯Á‡ ÔÂ·˘ÁÚÓÈ˜È Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì.‰  

משרד הפנים מסר בתשובתו כי הפרשנות שקבע בית המשפט העליון מחייבת את הרשויות 
  המקומיות.

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‰¯˜Ó ‰Ê  ˘ÈÁÓÓ˙‡˘ ¯˙È· ÈÓ‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡È„ ˙ÚÈ·˜· 
Ï‰Â  ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈˆÚÂÈ ÏÚ È„È „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ .·ˆÓ· ÔÂ˙ ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â ˙Â  

˘Â¯ÈÙ ·Á¯ ˘ÈÓ‚Â ˙Â‡¯Â‰Ï ¯ÂËÙ‰ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡˘ ,
.ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ·   

ה .2 נ י מ י נ ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ הג- ה ד ע ת  ע ועד מועד סיום  1998בשנת  החל: ב
בלי שערכה התקשרה המועצה המקומית עם רואה חשבון ב',  2015 במרץ במועצההביקורת 

לצורך קבלת שירותים חשבונאיים: הכנת משכורות, הכנת מכרז כדין או הליך תחרותי אחר, 
דוח כספי שנתי, הכנת דוחות רבעוניים, עזרה לגזבר בהכנת התקציב השנתי, פיקוח על 
המערכת החשבונאית, פיקוח על מערכת המלוות, ייעוץ לגזברות, סיוע בהכנת תכנית הבראה, 

ריכת הדוחות המבוקרים השנתיים, ייצוג המועצה בפני משרד הפנים, סיוע למבקר החיצוני בע
ניתוח מצב הספרים והנחיות למערכת הנהלת חשבונות והשתתפות בישיבות המועצה. בשנים 

 מיליוני ש"ח.  3.7 -כ חשבוןהרואה שילמה המועצה ל 2015-1998
כי המועצה העסיקה אותו  2015רואה חשבון ב' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 

  כישוריו וניסיונו הרב בתחום החשבונאי ברשויות המקומיות. בזכות מומחיותו, 

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ‰¯˘˜˙‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„Ú ˙Ú·‚
 ÌÚÔÂ·˘Á ‰‡Â¯  „ÂÁÈÈ·Â ,¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· '·

 ÌÈ ˘·2014-2013ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰˜ÈÒÙ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ ˙È ˘ È¯Á‡ ,  ,ÔÂÈÏÚ‰
 .¯ÂÓ‡Î   

   חשבון רואי עם ההתקשרויות הליכי

ק .1 י ל א י ב ת  י י ר ק ת  י י ר י עיריית קריית ביאליק התקשרה עם רואה חשבון א' כאמור, : ע
, אולם היא חתמה עמו על הסכם למתן ייעוץ ושירותים חשבונאיים רק בינואר 1998כבר בשנת 

לא יודיע לצד השני בכתב עד . תוקף ההסכם היה לשנתיים ובהסכם נקבע: "אם צד אחד 2007
על אי רצונו לחדש את ההתקשרות, יוארך תוקפו של חוזה זה לשלוש שנים  2008סוף יוני 

נוספות, וכך מידי כל שנה, אלא אם צד אחד יודיע לצד השני חצי שנה מראש על רצונו להפסיק 
 ההתקשרות".
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÓÒÓÓ ÏÈ¯Ù‡·2011  ı¯Ó·Â2012 ˘Á ‰‡Â¯ ˘˜È· ÏÈ„‚‰Ï '‡ ÔÂ·
Â ˙Â‡ Â·˘Á‰ È˙Â¯È˘ ˙·Á¯‰ Ï˘· ÂÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙‡ È‡˘Â · ÏÂÙÈË‰

 È ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  .¯Î˘‰ÌÈ‡˘Â ‰  ‡ÏÏ ,‰˘È¯„‰ ÍÓÒÓ ÏÚ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰Ó˙Á
 .˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ ‰ ÈÁ·  

˜¯ ÏÈ¯Ù‡· 2013 ‰ ‚ÈÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ‰‡Â¯ ÔÂ·˘Á ‡ '˙‡ Ô˙Ó ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈÙÒÂ ‰ 
‰˙ÓÈ˙Á· ÏÚ È ˘ ÌÈÓÎÒ‰ ÌÈ˘„Á ,„Á‡‰ Ô˙ÓÏ È˙Â¯È˘ ˙Â‡ Â·˘Á ‡˘Â · ¯Î˘ 
˙Â¯ÂÎ˘ÓÂ ¯Á‡‰Â Ô˙ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈÈ‡ Â·˘Á ÌÈÙËÂ˘ .‡ˆÓ   ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘

˙Â¯È˘ ˙¯ÂÓ˙ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Ï ÌÏ˘Ï ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈ‚· ÏÂ„È‚Ï ¯·ÚÓ ,ÂÈ
,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙·Á¯‰ ÍÒ· Ï˘ 135,876 ˘ Á"‰ ˘Ï ÏÁ‰ ˙ ˘· 2014 .ÈÎÓÒÓ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ 

 ÈÓÂÎÒ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚Ï ¯·Ò‰ ‡ˆÓ  ‡Ï‰ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  

כוח האדם  הגידול בסכומים ששולמו לו נבע מהגדלת כי בתשובתו מסר' א חשבון רואה
עוד מסר כי היקף העבודות נקבע על פי בקשתה ודרישתה המקצועי והאיכותי שסיפק לעירייה. 

 של העירייה.
2. ‰  È Ó È  ·  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ -‚‰ „ Ú  ˙ Ú ·: ‰ˆÚÂÓ‰  ÌÏ˘Ï ‰ÏÁ‰

 È‡Ó· '· ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯Ï1998 ı¯Ó· ˜¯ Í‡ ,1999  Ô˙ÓÏ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ÂÓÚ ‰Ó˙Á
È‡ Â·˘Á ÌÈ˙Â¯È˘ÌÈ ÌÈÙËÂ˘ ˙ Î‰ÏÂ ÁÂ„‰ ÈÙÒÎ‰ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ,‰¯ÂÓ˙· Ï˘ 

119,700 ) ‰ ˘Ï Á"˘‡Ï ÏÏÂÎ  ¯‡Â È· .(Ì"ÚÓ2011  ˘„Á ÌÎÒ‰ ÏÚ ÂÓÚ ‰Ó˙Á ÂÈÙÏ
 ‰ È‰ ÌÈ˙Â¯˘‰ ˙¯ÂÓ˙238,872  Á"˘‰ ˘Ï )‡Ï ÏÏÂÎ  ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÓÒÓ· .(Ì"ÚÓ

 ÈÓÂÎÒ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚Ï ¯·Ò‰ ‡ˆÓ ‰ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Û˜Â˙ ÌÈÓÎÒ‰‰ ‰È‰ ‰ ˘Ï Ú·˜ Â ,
 Â Âˆ¯ È‡ ÏÚ ...·˙Î· È ˘‰ „ˆÏ ÚÈ„ÂÈ ‡Ï „Á‡ „ˆ Ì‡ ÈÎ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÎÒÂ‰" ÈÎ Ì‰·

 ,[‰ ˘·] ...ÌÂÈÓ ‰Ê ÌÎÒ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ Í¯‡ÂÈ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏÔÎÂ È„ÈÓ ‰ ˘ 
‰ ˘Ï ˙ÙÒÂ ."  

רואה חשבון ב' מסר בתשובתו כי הגידול בסכום ההתקשרות נבע מחלוף הזמן שמתחילת 
עבודתו, ובהתחשב בכך שהמועצה המקומית בנימינה אוחדה עם המועצה המקומית גבעת 

  עדה. 

‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰„Ú ˙Ú·‚
 ÈÎÓ ‰ È‡˘ ˙Â¯˘˜˙‰ÔÓÊ· ˙Ï·‚Â ˜ÓÂ Ó Â È‡˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰· ÏÂ„È‚ ˙ÏÏÂÎ‰ ,

,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎÓÒÓ· Ó‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â È ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ô˙Ó· ˙Ú‚ÂÙ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ 
.ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ,ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÏÎÏ   

  

  העסקת עובדים מטעם רואי חשבון

אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות  10/2004מנכ"ל כאמור, על פי חוזר 
  מאוישים על ידי עובדי הרשות.

ק .1 י ל א י ב ת  י י ר ק ת  י י ר י בין עיריית קריית ביאליק לרואה חשבון א' נקבע כי  בהסכם: ע
 כפופים יהיו והם העירייה, משרדי מתוך שיפעלו עובדיםהעירייה  לטובת יקצה רואה החשבון

תישמר הזכות להפעיל את עובדיו על פי שיקוליו המקצועיים  לרואה החשבון; העירייה לגזבר
נמצא כי במשרדי העירייה מועסקות שלוש עובדות מטעמו של רואה בתיאום עם גזבר הרשות. 

 לטיפול בענייני שכר וחשבונאות שוטפים. חשבון א'
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ה .2 נ י מ י נ ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ ה- ה ד ע ת  ע ב בשני ההסכמים של מועצה : ג
נקבע כי רואה החשבון  2011-ומ 1999-גבעת עדה עם רואה חשבון ב' מ- קומית בנימינהמ

נמצא כי עד מאי . יבצע את העבודות עבור המועצה הן על ידו והן באמצעות פקידיו ועובדיו
 הועסקה במועצה מטעמו של רואה החשבון חשבת שכר. 2012

‰ˆÚÂÓÏÂ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ÈÓÈ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰- ‰„Ú ˙Ú·‚
 ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì·ÈË ÌˆÚÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ Ï˘ ÌÓÚËÓ ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÈÒÚ‰˘ ÏÚ

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ È„È ÏÚ ÌÈ˘ÈÂ‡Ó63ÈÏ·Â ,  ÂÓÈÈ˜˘
 ÍÎ· .Ê¯ÎÓ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ ˙‡Â Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ˙·ÂÁ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÙ˜Ú

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ .  

בעקבות הביקורת פרסמה עיריית קרית ביאליק מכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, 
  בחרה ועדת המכרזים של העירייה זוכה במכרז. 2015וביולי 

  

  

  התקשרות עם עובדים ונבחרי ציבור לשעבר

  התקשרויות עיריית קריית ביאליק עם חברי מועצה לשעבר

  התקשרות עם יועץ ארגוני

א(א) לפקודת העיריות קובע כי חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. 122סעיף 
חודשים מיום שתמה  18א(ט) קובע כי האיסור חל על כל מי שכיהן כחבר מועצה במשך 122סעיף 

  כהונתו.

 2003ארגוני. מאז  יועץ עם בכתב הסכם ללא ביאליק קריית עיריית התקשרה 2015-2003 בשנים
  ש"ח.  652,000-כ ארגוניההעירייה ישירות ליועץ שילמה  2014נובמבר ועד 

, והפסיק את כהונתו 200364כיהן כחבר מועצת העיר קריית ביאליק עד אוקטובר  הארגוניהיועץ 
  בשל קיומן של בחירות חדשות לרשויות המקומיות. 

‡ˆÓ   ÈÎÏÚ ÈÙ ÈÓÂ˘È¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÏÁ‰ ‡È‰ , È Â‚¯‡‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡  ¯·Óˆ„·2003 ,
 „·Ï· ÌÈÈ˘„ÂÁÎ Â ÈÈ‰„È¯Á‡  .‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˘Ó˘ÏÓ Ï„Á˘  

, ובמסמכי העירייה א' כי העירייה לא ערכה מכרז או הליך תחרותי אחר לבחירת יועץ ארגוני נמצא
 אףצדיק התקשרות עמו ללא מכרז. המבסס את ייחודיותו כנותן שירות המלא נמצא הסבר 

  . בהמשכה, לא נבחן הצורך השנ 11- נמשכה למעלה מ עמושההתקשרות 

__________________ 
  .10/2004ראו חוזר מנכ"ל משרד הפנים    63
  .2003-1998ובשנים  1985-1978היועץ הארגוני כיהן כחבר מועצה בשנים    64
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ıÚÂÈ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰˘ ÍÎ ÏÚ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈ Â‚¯‡  - 
 ¯·Ú˘Ï ‰ˆÚÂÓ ¯·Á-  ÏÚÓ Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó·11  ÈÏ· ,ÔÈ„Î ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ÌÈ ˘

 Û‡ ,ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰ Á·˘ ÈÏ·Â Â˙¯ÈÁ·Ï ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ‰ÓÈÈ˜˘
ÈÈ¯ÈÚ·˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÛÒÂ  È Â‚¯‡ ıÚÂÈ ˜ÒÚÂ‰ ‰

 ¯·ÁÓ ˙˘¯„ ‰ ÔÂ Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ È·‚Ï ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï „Â‚È · È Â‚¯‡‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰˘ ÍÎ
 .‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˘Ó˘Ï Ï„Á˘ È¯Á‡ ‰ˆÚÂÓ  

  

  העסקת יועץ בענייני מכרזים

ÈÏÂÈ· 2010 ‰Ó˙Á ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ÌÚ ¯·Á‰ Ô‚ÒÎ ¯·Ú· Ô‰ÈÎ ‰ÈÏÚ·˘ ,
· ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·ÁÎÂ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ÌÈ ˘ 2008-1993  ÔÏ‰Ï) -  ıÚÂÈ‰

 ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ .(ÌÈÊ¯ÎÓÏ˜È Ú˙  ÌÈÊ¯ÎÓ ‡˘Â · ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰¯·Á‰˙¯ÂÓ˙ 
11,000 ˘) ˘„ÂÁÏ Á"‡Ï  ÏÏÂÎÚÓ"Ì ,(„‚ Î  ‰ÚˆÈ·˘ ‰„Â·ÚÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ,˙È Â·˘Á ˙˘‚‰

.ÏÚÂÙ· ‰¯·Á‰ ‡ˆÓ   ÈÎ‰¯·Á‰ ‡Ï ‰˘È‚‰ ÁÂÂÈ„ ÏÚ Û˜È‰ ‰˙„Â·Ú ‰˘¯„  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,
 ¯·Ó·Â  „Ú .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÎÒ‰· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ2014  ‰¯·ÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘

647,590  .Á"˘  

למכרזים  היועץ החברה או ייחודיות את מסמך המבססים או הסבר נמצא לא העירייה במסמכי
בעבר חבר ועדת המכרזים של  שימש למכרזים היועץ כי יצוין. המכרזים בתחום שירותים כנותני

  אינו בעל השכלה משפטית או חשבונאית. אך הואהעירייה בעת שכיהן כחבר מועצה, 

היועץ למכרזים הוא מומחה למכרזים ובעל ניסיון רב עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי 
ביטחונית גדולה, וכי התקשרה עמו בתחום זה שאותו רכש במשך שנות עבודתו הרבות בחברה 

לכמות  השוואהאותו קיבל היועץ נמוך בשהשכר בהסכם שכר כולל ("ריטיינר"). עוד לתשובתה, 
  השירותים שהעניק לעירייה.

, כי כיהן בעיריית קריית ביאליק 2015היועץ למכרזים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
על תחום  ממונהשימש  שנים, ובהן 15-בות במשך ככחבר מועצה וסגן ראש העירייה בהתנד

 המכרזים בתחום רב ניסיון צבר השתתף בהשתלמויות רבות בנושא, ואףהמכרזים וצבר ניסיון רב, 
וכי הוא  ,ומקובל סביר היה לו ששולם התשלום כי מסר עוד. גדולה ביטחונית בחברה עבודתו בעת

  מעסיק בחברה שבבעלותו משפטן, כלכלן ורואה חשבון לסיוע בעבודתו השוטפת עם העירייה. 

 ˜È Ú‰˘ ˙Â¯È˘‰ ,ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ,ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ıÚÂÈ‰ÌÈÊ¯ÎÓÏ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ  ‰„ÈÓ Â‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ Ú„È Â‡ ˙ÂÈÁÓÂÓ ·ÈÈÁÓÎ ‰ÊÁ  ‡Ï ÂÈ Ù

ÈÒÁÈ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ  ÏÂ˜˘Ï ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÔÂÓ‡ ˜È ÚÓ˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂˆÈÁ  ˙‡ ıÚÂÈ‰ ‰Ï
 ,ÌÈÊ¯ÎÓÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘.‰„Â·Ú‰ ˙‡ Úˆ·È ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ 

 ÌÚ ¯˘˜˙˙ Ì¯Ë· ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‰¯˜Ó ÏÎ·
˙‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ıÚÂÈ‰ ‰¯ÂÓ˙ ÒÈÒ· ÏÚ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ‰˙Â¯˘˜

 ÈÏ· ,˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„Â·Ú ˙ÏÂÎ˙Ï Â‡ ,ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï ¯˘˜ ÈÏ· ,‰ÚÂ·˜ ˙È˘„ÂÁ
È˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÁÂÂ„ÏÚ Û˜È‰ Â˙„Â·Ú  „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó

 .ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ   
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  בר כיועץ הנדסיהתקשרות עיריית קריית ביאליק עם מהנדס העיר לשע

כיהן , אשר עם יועץ הנדסיבכמה הסכמים התקשרה עיריית קריית ביאליק  2014-2008שנים ב
 אולביצוע תפקידים שונים ללא מכרז , 2006עד מרץ  1981כמהנדס העיר קריית ביאליק מאפריל 

 סכומים ניכרים, ובמצטבר  ההנדסי שילמה העירייה ליועץ 2014-2008שנים בהליך תחרותי אחר. 
  : שהעלתה בדיקת ההסכמים מיליוני ש"ח. להלן הפרטים 6.1- כ

, בין עיריית קריית ביאליק ליועץ ההנדסי, היועץ 2010 על פי אחד ההסכמים שנחתם באוגוסט .1
ובכלל זה בקביעת מדיניות  ישמש כנציגּה לצורך ליווי התכנון והביצוע של פרויקטים בתחומה

 )ם"מע לא כולל(ש"ח בחודש  25,000-, בתמורה לפרויקטיםלאותם העירייה בכל הקשור 
(להלן הסכם א'). תקופת ההסכם נקבעה לכשנתיים וחצי, ונקבע בו כי העירייה רשאית לסיימו 

עד ספטמבר נמשכה כשנתיים היועץ  תקשרות העירייה עםהיום.  60בהודעה מוקדמת של 
  ש"ח. 737,000סך התמורה שקיבל היועץ בגין הסכם זה היתה  .2012

עיריית קריית ביאליק מסרה כי התקשרה עם היועץ ההנדסי משיקולים מקצועיים לצורך סיוע 
וכי העסקתו הייתה ללא קשר , במשותף עמו מהנדס העיר לקידום כמה פרויקטים מורכביםל

העירייה מסרה עוד כי היועץ תרם תרומה ניכרת לקידום  להיקף העבודה שביצע בפועל.
הפרויקטים שבהם היה שותף, ובין היתר תרם להשגת תקציבים למימון פרויקטים בתחום 
העירייה וייצג את העירייה בפני רשויות שלטון אחרות כמו משרדי ממשלה, רשות מקרקעי 

  ישראל והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. 

ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó  Í˘Ó· ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÎÌÈ ˘  È˘„ÂÁ ¯Î˘
˙¯ÂÓ˙ ÚÂˆÈ·  ¯Î˘‰ ÏÚ ÛÒÂ  ,¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó Úˆ·Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ˜ÏÁ

 ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  .ÂÓˆÚ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰ÓÏ ‰ÓÏÈ˘˘ ÈÁÎÂ ‰ Ì˘· ˘˜È·
 ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰  ÈÏÂÈ·2012 ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ,

‰‰ ¯·ÓËÙÒ „Ú ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙2012 „ÚÂÓÏ ¯·ÚÓ ÌÈÈ˘„ÂÁ ¯ÓÂÏÎ , Ò„ ‰Ó ˘˜È· Â·˘
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ¯ÈÚ‰ ‡È‰ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈ˘„ÂÁ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .

 ÌÂÏ˘˙50,000  .(Ì"ÚÓ ÏÏÂÎ ‡Ï) ÌÈÙÒÂ  Á"˘  

כי הוסיף להעניק את  2015היועץ ההנדסי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
תיו לעירייה ללא תמורה גם לאחר הפסקת ההתקשרות, וכי שכר הטרחה לא היה גבוה שירו

בהתחשב בעלות ביצוע כל הפרויקטים. עוד מסר כי חלק ניכר מתפקידו היה גיוס כספים 
  לפרויקטים, משימה שלא נכללה בהסכם עם העירייה. 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰˙ ÍÈÏ‰ ÏÎ ‡ÏÏÂ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÈÒ„ ‰ ,È˙Â¯Á
„È˜Ù˙·ÌÈ ˘˙Â‡Ì  ‡ÏÓÏ ¯ÂÓ‡ ‰· ˘ÈÂ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï ˙„‚Â Ó ,¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó
 ÌÂ˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú

 ‰˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓıÚÂÈ‰ ÌÚ ÈÒ„ ‰‰  ‰¯ÂÓ˙ ÒÈÒ· ÏÚ
 ,˙ÂÓÈÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙ÂÏÂÎ˙Ï Â‡ ,ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï ¯˘˜ ÈÏ· ,‰ÚÂ·˜ ˙È˘„ÂÁÂ ÈÏ·

 ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó Â˙„Â·Ú Û˜È‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÁÂÂ„È˘‰ Ï‰ ÈÓ‰ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ,ÔÈ˜˙
.ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡  

כי ההתקשרות  2015עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
עם היועץ ההנדסי נשאה אופי של "הסתייעות באחר" ולא של מילוי תפקיד המהנדס, שכן 
מהנדס העיר לא אצל ליועץ ההנדסי סמכויות למילוי תפקיד המהנדס וממילא לא היה 

  באפשרותו של היועץ ההנדסי למלא את התפקיד האמור.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

Â‰ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó „È˜Ù˙ ÈÎ ,˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô‚ÂÚÓ‰ È¯ÂËÂËËÒ „È˜Ù˙ ‡
 Ï˘ ˙È Â Î˙‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈÏÂ ‰˘Â·È‚Ï È‡¯Á‡‰ ‡Â‰ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰ÓÂ ˜ÂÁ·
 ÔÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ˘ ˙Â„Â·Ú‰ ÈÙÂ‡ .˙Â¯Á‡ ÔÂËÏ˘ ˙ÂÈÂ˘¯ È ÙÏ ‰‚ÂˆÈÈÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
 ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ó‰ ‰ÊÎ ‡Â‰ ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯˘˜˙‰

ÔÚˆ·Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ Ì‡ Ì‚ ÔÎÏÂ  ¯˘Î‰ ÍÎ· ÔÈ‡ ,ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈÏ ÂÏˆ‡Â‰ ‡Ï
.ÔÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï  

ליווי התכנון והביצוע של נמצא כי נוסף על הסכם א', שבו נשכר היועץ ההנדסי לצורך  .2
על הסכמים נוספים עם  2010חתמה עיריית קריית ביאליק בשנת  פרויקטים בתחום העיר,

מתשובת העירייה עולה כמנהל פרויקטים (ראו פרטים להלן). לקבלת שירותיו  ההנדסיהיועץ 
פרויקטים שבהם  הליכי האישור שלאת כי היועץ ההנדסי סייע לעירייה לקבל תקציבים ולקדם 

 . 65שירותי ניהול ופיקוח - על פי ההסכמים הנוספים  - נתן לעירייה 
 ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï˘ÚÂÈ‰ ˘ÓÈ˘ ÌÈÈ˙ ˘Î Í˘Ó· ı Ô‰

Ì„˜ÓÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â·Ú· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ì˙Â‡ ÏÚ Á˜ÙÓÎ Ô‰Â ,¯ÈÚ· ÌÈ Â˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÈÏ· 
˘‰ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ66.  

 להלן הליקויים שהועלו בבדיקת ההסכמים הנוספים לקבלת שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים:  .3
· ÈÏÂÈ2008  ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙ÁÈÂÂÈÏÏ ÔÂ Î˙ ˙ Î‰Ï  ˙È Î˙

˙Ë¯ÂÙÓ ¯‡˙Ó  ÔÏ‰Ï)- ('· ÌÎÒ‰ , Â·Â ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈÏ ÌÏ˘˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ Ú·˜ 
337,500 ) Á"˘ÏÏÂÎ ‡Ï · (Ì"ÚÓ-24 ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÓÂÏ˘˙  .ÌÈÂÂ˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ 

 „ÚÂÓ ˙‡ (ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÒ‰· ‰È˙ÂÚÈ·˜Ï „Â‚È ·) ÌÎÒ‰· ‰Ú·˜ ‡Ï ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜
 ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÎÂ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÏÈÁ˙ ÚÂˆÈ· Ï˘ Í¯„ È ·‡Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‰È ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ ÈÎ

 ¯„ÚÈ‰· .Ë˜ÈÂ¯Ù‰‰ÚÈ·˜ ÈÎ È„ÚÂÓ ÌÂÏ˘˙‰ ÂÈ‰È Ì‡˙‰· ˙ÂÓ„˜˙‰Ï Ô˙Ó È˙Â¯È˘ 
ıÚÂÈ‰ ÏÂÏÚ , ‰È‰ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰ÏÂ·˘ ÌÈÈÒ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÏ˘Ï  Ì¯Ë· ıÚÂÈÏÌÈÏ˘‰ ˙‡ 

.Ë˜ÈÂ¯Ù· Â˜ÏÁ   

עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה, כי תקופת התשלום נקבעה לשנתיים בשל העבודה 
  הרבה הנדרשת בתקופה זו, וכי היועץ הוסיף לתת שירותים עד סיום כל הפרויקט. 

 ˙ ˘·2010 È ˘ ÏÚ ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á ÌÈÓÎÒ‰  ÏÂ‰È Ï ÌÈÙÒÂ 
Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÈÈÒ„ ‰ ‰ÓÂÁ˙·  ÔÏ‰Ï)-  ÈÎ ‡ˆÓ  .('‚ ÈÓÎÒ‰ ÂÚ·˜  ‡Ï

 ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÈ·Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰  ‰ÚÈ·˜ ¯„ÚÈ‰· .(ÚÂˆÈ·Â Ê¯ÎÓ ,ÔÂ Î˙)ÂÊ „ˆÓ 
ÔÈÓÊÓ ‰„Â·Ú‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÏÂÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·¯ ÔÓÊ Í˘ÓÈ‰Ï, ÂÍÎÈÙÏ  ˙ÂÈÂÏÚ‰˙ÂÏÂÏÚ 
ÏÂ„‚Ï .„ÂÚ ‡ˆÓ   ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ÁÂËÈ· ÂÓÎ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù Â¯ÒÁ ÌÈÓÎÒ‰· ÈÎ

˙ÂÈ¯Á‡Â .(ÏÈÚÏ Â‡¯) '‚ „ˆÂ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎ  

__________________ 
 קידום תכנית מתאר מפורטת, ניהול פרויקט להקמת תחנת שאיבה, ניהול פרויקט להעתקת חורשה.    65
העירייה לא חתמה עם היועץ על הסדר למניעת ניגוד עניינים, ולא עשתה כן גם לאחר פרסום הנחיות    66

  .2011יין זה בשנת משרד הפנים בענ
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

צוות האדריכלים, היועצים נמצא כי בהסכמי ג' בחרו היועץ ההנדסי ומהנדס העיר במשותף את  .4
. בהסכמים נקבע כי תיאום וליווי היועצים העצמאיים) -(להלן ים והמתכננים של הפרויקט

עבודת היועצים העצמאיים ואישור חשבונותיהם מוטלים על מנהל הפרויקט, הלוא הוא היועץ 
 שכרם. את ששילם זה היועץ הוא . זאת ועוד, בפועלההנדסי

היועץ ההנדסי והעירייה מסרו בתשובתם כי חלק מהתשלומים ששילמה העירייה ליועץ 
יף" ליועצים העצמאיים שהועסקו בפרויקט באמצעותו, ולא ישירות ההנדסי היו תשלום "עק

  על ידי העירייה. 

 ‰Ê ‡Â‰ ÈÒ„ ‰‰ ıÚÂÈ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È˙Ï· Ì¯Â‚ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡ ,Â˜ÈÒÚÓ ‡Â‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ˙Â¯È˘È ¯˘˜˙Ó˘

·Ú ˙ÂÎÈ‡ ˙˜È„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ì˘· ÏÚÂÙ‰ ÈÂÏ˙ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯Â˘È‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂˆ ˙„Â
 .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂˆ È‡ÎÊ Ì‰Ï˘   

  

 והיטלי אגרות מחלקתלשעבר של  מנהלת עםעיריית אשדוד  התקשרות

  פיתוח

 פיתוח והיטלי אגרות מחלקתלשעבר של  מנהלת עםהסכם  על אשדוד תיעיריחתמה  2011ביוני 
להעסקתה כ"יועצת גזבר בנושא אגרות והיטלי  ,2011אפריל ב לגמלאות פרשהש, אשדוד בעיריית
עריכת בדיקות והתחשבנויות לגבי הכנסות העירייה  כלל השירותהיועצת לגזבר).  -(להלן  פיתוח"

  חלק מתפקידו של מנהל מחלקת אגרות והיטלי פיתוח.שהן עבודות מחוקי עזר והיטלי פיתוח, 

התקשרות "עד שניתן יהיה לקבל את האת  2011של עיריית אשדוד אישרה במאי  היועצים ועדת
", היקף ההתקשרות משנה יותר ולאהשירותים מעובד שייבחר לתפקיד בהתאם למכרז שפורסם 

מחלקת אגרות והיטלי  אוישה משרת ניהול הדיון בוועדהש"ח. כשבוע לאחר  132,240- להוגבל 
  ה על ידי עובדת מן המניין.פיתוח בעיריי

, היה על עיריית אשדוד להפסיק את ההתקשרות 2011עדה ממאי שעל פי החלטת הוו נמצא כי אף
עיריית אשדוד המשיכה בחר לתפקיד, ישי לאחר קבלת השירותים מעובדלגזבר עם היועצת 

, התפקידאויש ש יאחר שנה, 2012במאי  עוד נמצא כי להעסיקה למשך שנה מאיוש התפקיד.
, 2013 ובמאיש"ח,  132,240עולה על שנה נוספת בסכום שאינו בהוועדה את ההתקשרות  האריכה
 על עולה שאינובסכום  ההתקשרות אתהיועצים  ועדת האריכה, התפקידאויש ש יאחר שנתיים
  ש"ח. 282,264 לגזבר ליועצת העירייה שילמה 2014-2011 ל בשניםוסך הכב"ח. ש 68,000

נגד עיריית  עיריית אשדוד מסרה בתשובתה כי העסיקה את היועצת לגזבר בתקופה שבה הוגשו
אשדוד תביעות בהיקף כספי של מיליוני שקלים, והיה הכרח להשתמש בידע שצברה היועצת כדי 

מקובל וכי אין מדובר בתעריף  היה להימנע מחשיפה לנזק כספי כבד. עוד ציינה כי השכר ששולם
  חריג.
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  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÈÈ¯ÈÚÏ „Â„˘‡ ÏÚ ‰˜ÈÒÚ‰˘ ˙ˆÚÂÈ  ˙È ÂˆÈÁ„È˜Ù˙·  ¯˘‡
 Â·ÈË ÌˆÚÓÍÈ¯ˆ  „·ÂÚ· ˘ÈÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï‰ÈÈ¯ÈÚ, ÂÛÒÂ  ÚÏ „·ÂÚ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ ‰‡ÏÈÓ˘ „È˜Ù˙ 

‰ÓÂ„˙„ÓÂÚ ÂÊ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ .  ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ¯ÊÂÁÏ „Â‚È ·ÂÙ˜ÂÚ˙ ˙‡  ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ
 ÏÎ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ˙‡Ê ˘ÂÏ˘ ÈÙ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘ÓÏ‰  ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ó

 ˙È Â˘‡¯‰˘‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ ‰ÈÏÚ .ÌÈˆÚÂÈ    
  התקשרות עיריית גבעתיים עם מנהל מחלקת התשתיות לשעבר

חברת הייעוץ הכלכלי),  -התקשרה עיריית גבעתיים עם חברת ייעוץ כלכלי (להלן  2009ביולי 
  . 67לצורך מתן ליווי וייעוץ בנושאים כלכליים לעירייה, ובכלל זה בעניין פרויקט הסיטי בגבעתיים

נמצא כי חברת  .2009עד דצמבר ו , כחצי שנה טרם חתימתו,2009מינואר  תקופת ההסכם נקבעה
ללא הסכם. בתום תקופת  2008כבר במהלך שנת עיריית גבעתיים הייעוץ הכלכלי החלה בעבודתה ב

ללא הסכם, בניגוד לסדרי המינהל  2013-2010ההסכם המשיכה העיריה להעסיק את החברה בשנים 
 2014-2008בשנים ייה על הסכם נוסף עם חברת הייעוץ הכלכלי. חתמה העיר 2013התקין. בדצמבר 

  ש"ח. נימיליו 1.23-כשילמה עיריית גבעתיים לחברת הייעוץ הכלכלי תמורת שירותיה 

נקבע כי החברה תעניק  2013עם חברת הייעוץ הכלכלי בדצמבר עיריית גבעתיים בהסכם שחתמה 
בעתיים. כמו כן נקבע בהסכם כי לבקשת לעירייה ייעוץ כלכלי בהקשר של פרויקט הסיטי בג

 - העירייה תעסיק החברה בפרויקט את מנהל מחלקת התשתיות לשעבר בעיריית גבעתיים (להלן 
מנהל המחלקה לשעבר), אשר טיפל מטעם העירייה בהיבטיו השונים של פרויקט הסיטי עד פרישתו 

הכרוכות בהעסקתו [של מנהל . בהסכם נקבע כי "מלוא העלויות 2013לגמלאות מהעירייה בינואר 
  האחריות לעבודתו... יחולו על העירייה לבדה". אהמחלקה לשעבר], מלו

ש"ח, וכי העירייה  29,500בהסכם נקבע כי שכרו החודשי של מנהל מחלקת התשתיות לשעבר יהיה 
תשפה את חברת הייעוץ הכלכלי מדי חודש בגין תשלום שכרו זה בד בבד עם תשלום שכר החברה 

מעלות שכרו  5%רייה. נוסף על כך תהיה החברה זכאית לתוספת לשכרה (תקורה) בשיעור של מהעי
  של מנהל המחלקה לשעבר.

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ  Ï‰ Ó‰˜ÏÁÓ‰  ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÒÚÂ‰ ¯·Ú˘Ï ÈÏÎÏÎ‰ Í˘Ó·
 ¯·Óˆ„) ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙2013  „Ú¯·ÓËÙÒ 2014 ,(˙¯ÂÓ˙ ÈÎÂ  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘ Â˙„Â·Ú

‰¯·ÁÏ  Ï˘ ÍÒ265,500 ˘ .Á"ÂÓÎ ÔÎ  ‰¯·ÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘13,275 ˘ Á"˙ÙÒÂ˙Î 
¯ÂÚÈ˘· 5%  .Â¯Î˘ ÔÈ‚·  

מסרה למשרד מבקר המדינה כי מנהל המחלקה לשעבר היה אחד מגורמי המפתח עיריית גבעתיים 
בקידומו של פרויקט הסיטי, ובקיאותו בתחום התשתיות הקשורות לפרויקט הייתה רבה. עוד נמסר 

  קבות פרישתו לא נמצא בעירייה גורם שהיה ביכולתו לטפל בתיאומים הנדרשים בפרויקט.כי בע

ניהול הפרויקט לחברת "יעד" החברה לפיתוח גבעתיים  אתהעבירה  העירייה 2013 במהלךכי  נמצא
לא הצליחה לנהל את הפרויקט ולא הכלכלית החברה הכלכלית), אולם החברה  - בע"מ (להלן 

__________________ 
מערב העיר. הוא מיועד -דונם וממוקם בצפון 85- מתחם הסיטי בגבעתיים משתרע על שטח בגודל כ   67

לשמש לצורכי תעסוקה, מגורים, מסחר ושטחים ציבוריים. הפיתוח הסביבתי של המתחם כולל מנהרות 
  לרכב, מנהרות להולכי רגל, גשרים, מזרקות שטחי ציבור פתוחים ועוד.
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

סגן ראש  לפני 2013נדסי שיוכל לעשות זאת. מהנדס העיר התריע ביולי ה גורם שוםהעמידה 
לשעבר, ובשל כך  המחלקה למנהל ראוי מחליף מונה שלא כך על העירייה"ל מנכ לפניהעירייה ו

  מתקשה אגף ההנדסה לתת מענה לפיתוח התשתיות במתחם הסיטי. 

לשעבר נעשתה  המחלקההעירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי פרישתו של מנהל 
להתנהל בלי שנעשתה  חשובממדים ו כה רחבהעירייה לא יכלה לאפשר לפרויקט כי ו ,בבהילות

   .החפיפה ראוי

לשעבר כי העירייה פנתה אליו  המחלקהלמשרד מבקר המדינה מסר מנהל  2015בתשובתו מאפריל 
כי מאז פרישתו, ו ם את הפרויקטלא הצליחה לקדשלשוב ולנהל את פרויקט הסיטי מאחר  בבקשה

  בהסתמך על חוות דעתה של העירייה. הכלכלי נעשתההעסקתו באמצעות חברת הייעוץ 

כי תוספת לשכרה הכלכלי עוץ ימסרה חברת הי 2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
מסוג זה ומגלמת את העלויות האחרות שיש לחברה, כגון  מקובלת מאוד בהסכמים 5%בשיעור של 

  חשבונות ושירותי משרד. תהנהל

 Ï‰ Ó Ï˘ Â˙˘È¯ÙÏ ÈÂ‡¯Î ‰Î¯Ú  ‡Ï˘ ÏÚ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÚËÓ Â‡ ‰ÓÚËÓ ÌÈÓ¯Â‚ Â„ÓÚÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ‰ÁÈË·‰ ‡ÏÂ ,¯·Ú˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰

„ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ¯˘‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰ .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â˘È¯  

 ¯·Ú˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰˘ ÏÚ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 Í¯Âˆ ‡ÏÏ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·ÁÏ ‰ÓÏÈ˘ ÍÎ·Â ,ÈÏÎÏÎ‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙Ù˜ÂÚ Í¯„·

 Ï˘ ˙ÙÒÂ˙5%  .Â¯Î˘ ˙ÂÏÚÓ   
  

   בתעבורה בטיחות קצין עםהאזורית באר טוביה  המועצה התקשרות

קובעות כי משרת קצין בטיחות בתעבורה  1961- ותקנות התעבורה, התשכ"א 68משרד הפניםהנחיות 
  ברשות המקומית היא משרת חובה סטטוטורית המחייבת העסקה ישירה על ידי הרשות המקומית. 

פרסמה המועצה האזורית באר טוביה מכרז לתפקיד "קצין בטיחות בתעבורה ומרכז  2011ביולי 
צה ומוסדותיה". למכרז ניגשו שני מתמודדים. אחד מהם שימש במשך מטה הבטיחות של המוע

בכיר במחלקת  יחותקצין בט, עובד מועצה בתפקיד 2011שנים קודם לכן, עד מאי  17-למעלה מ
קצין הבטיחות), בין היתר,  - . ועדת המכרזים של המועצה בחרה בו כזוכה במכרז (להלן תחבורה

  וניסיון עבר עם המועצה.בשל יתרון בסעיפי איכות, אמינות 

 ‰È·ÂË ¯‡· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÚÂÈ ‰˜ÈÒÚ‰˘ ÍÎ· ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ
 ˙‡ ‰˘ÈÈ‡Â ,‰ˆÚÂÓ‰ „·ÂÚ È„È ÏÚ ˘ÈÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ Â·ÈË ÌˆÚÓ˘ „È˜Ù˙· È ÂˆÈÁ
 ‰ÎÏ‰ ‰Ù˜Ú ÍÎ· .ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ‰ˆÚÂÓ „·ÂÚÎ ‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ ÔÎÏ Ì„Â˜˘ ÈÓ È„È ÏÚ „È˜Ù˙‰

 ‰˘ÚÓÏÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ ˙‡Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·  

  

  
__________________ 

 קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים שפרסם משרד הפנים.    68



  63  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  ההנדסה במחלקת יועצים עם התקשרות
   ולבנייה לתכנון ובוועדות

  התקשרות עיריית גבעתיים עם שמאית מקרקעין

השמאית), למתן ייעוץ  - התקשרה עיריית גבעתיים עם שמאית מקרקעין (להלן  2014-2012בשנים 
וכלכלי בנושאי היטלי השבחה, ובכלל זה השתתפות בישיבות וקבלת קהל. היקף העבודה שמאי 

שעות נוספות עקב העומס על  17- הוא הוגדל ב 2014ביוני שעות בחודש;  100- נקבע בתחילה ל
שעות נוספות מדי חודש למילוי מקומה  80בהיקף של עד  הוגדל 2014ובאוגוסט  ;מחלקת התכנון

-2014בשנים  שמאיתתמורת שירותיה שילמה העירייה ל של עובדת עירייה שיצאה לחופשת לידה.
  ש"ח. 360,000-כ 2012

נמצא כי השמאית אינה עוסקת במתן חוות דעת ובשומות מקרקעין אלא נותנת שירות מתוך משרדי 
שוטפים מדי יום ביומו, וכי היא מחתימה כרטיס בכניסתה  ם ושמאיםבנושאים כלכלייהעירייה 

ובצאתה. בין יתר עיסוקיה: קבלת קהל ומתן מענה לפניות תושבים, יזמים ואדריכלים; מתן 
אישורים ללשכת רישום המקרקעין ("טאבו"); מתן מידע תכנוני; ליווי יזמים בקידום תכניות בניין 

; בדיקת תכניות בניין עיר והכנתן לדיונים בוועדה 3869ל פי תמ"א עיר, ובכלל זה הוצאת היתרים ע
  המקומית. 

עיריית גבעתיים מסרה בתשובתה, כי השירותים שמעניקה השמאית דורשים את מומחיותה בשעות 
   קבלת קהל ובמענה לתושבים, לאדריכלים וליזמים.

 ‰˜ÒÚ ‡Ï ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÈÎ ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô˙Ó· ˙È‡Ó˘‰
 ,‰Ò„ ‰‰ ˙˜ÏÁÓ ˙„Â·Ú Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÚÈÈÒ ‡Ï‡ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙ÂÓÂ˘·Â ˙Ú„ ˙ÂÂÁ
 Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰˙˜ÒÚ‰ ÍÎ˘Ó .ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ È„·ÂÚ È„È· ‡ÏÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ „È˜Ù˙

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙Ù˜ÂÚ70 .   
  

לתכנון ולבנייה מעלה הגליל עם יועצים התקשרות הוועדה המקומית 

  חיצוניים לבדיקת תכניות

 - (להלן  71פרסם משרד הפנים אוגדן נהלים לוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה 2009בדצמבר 
על כל עסקה הנוגעת לרכישת טובין ושירותים יחולו ההוראות אוגדן הנהלים). באוגדן נקבע כי 

המחויבים, כל עוד אין הנחיה פרטנית אחרת בנושא זה,  , בשינוייםהמכרזיםהקבועות בתקנות 
 ,ועדת המכרזים של העירייה תוקם ועדה מקצועית עוד נקבע באוגדן כי במקום הקבועה בנוהל.

__________________ 
  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.    69
אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות  10/2004כאמור, על פי חוזר מנכ"ל    70

  מאוישים על ידי עובדי הרשות. 
חוק התכנון והבנייה) לכל מרחב תכנון מקומי תהיה  -(להלן  1965-על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה   71

לחוק, ועדה מקומית מרחבית היא ועדה במרחב תכנון  19ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. לפי סעיף 
  יותר מרשות מקומית אחת.שכולל  מקומי 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 הוועדה המקצועית). היועץ - (להלן  גזבר הוועדהו מהנדס הוועדה, יו"ר הוועדה שבה חברים
  . נוהלוההוראות הדין  מילויויידרש לוודא את המשפטי לוועדה ישתתף בדיוני הוועדה המקצועית 

בתפקידים  72בפרק "יועצים חיצוניים" באוגדן הנהלים נקבע כי "אין להעסיק יועצים חיצוניים
שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים ע"י עובדי הוועדה או במקביל לעובד הוועדה הממלא 

צדקה להיעזר בשירותים חיצוניים מסוג תפקיד. יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש ה
מכרז להעסקת יועץ על הוועדה המקצועית לבחון ולבדוק את  . באוגדן נקבע כי "לפני פרסום73זה

נפח העבודה המשוער, סוג הנושאים והתיקים שיטופלו במסגרת ביצוע העבודה, תנאים ודרישות 
תחרותי  בהליך ייבחרו "היועציםסף לביצוע המטלה והיקף התמורה המרבי המוצע". עוד נקבע כי 

על פי אמות מידה שישקפו איכות ועלות: כגון מומחיות, ותק/ניסיון, התמורה הנדרשת לביצוע 
  העבודה". העתק מהחלטת הוועדה המקצועית יועבר לחברי מליאת הוועדה.

‡ˆÓ  ÏÈÏ‚‰ ‰ÏÚÓ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ74  ÔÏ‰Ï)-  ‰¯˘˜˙‰ (‰„ÚÂÂ‰
 ˙ ˘·2013  ‡ÏÏ ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ È ˘ ÌÚÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ Â‡  È˙Â¯Á˙ÈÏ·Â ÈÂ‡¯ ‰ËÏÁ‰‰˘  ÏÚ

 ‰‡·Â‰ Ì˙˜ÒÚ‰È ÙÏ  ÌÈÎÈ¯ˆ Ì·ÈË ÌˆÚÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙· Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ .‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ
 .‰„ÚÂÂ‰ È„·ÂÚ È„È ÏÚ ÌÈ˘ÈÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÂÈ‰  

הוועדה לא ערכה כלל  .75היתר ותכניות מפורטותאחד היועצים הועסק בוועדה בבדיקת בקשות ל
יועצת הליך תחרותי לבחירתו, ונוסף עליו מועסקת בוועדה בודקת תכניות כעובדת מן המניין. 

בוועדה בבדיקת תכניות מפורטות. היועצת נבחרה בישיבה שבה השתתפו יו"ר  הועסקה נוספת
יועצת זולה יותר, הה הצעתה של הוועדה ומהנדס הוועדה. לאחר בחינת שתי הצעות מחיר היית

  .76והוחלט לבחור בה "לאור ניסיונה הרב בתחום ויכולתה הרבה"

עוץ ובדיקת תכניות בעיקר יכי נתן שירותי י 2015יועץ מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי ה
סק מתוך משרדי הוועדה על בסיס ניסיונו העשיר וכישוריו המקצועיים הגבוהים. עוד ציין כי הוא ע

  . השכר שקיבל תאם את רמתו המקצועיתכי בנושאים מקצועיים מורכבים ו

מועמדותה לתפקיד  את כי הגישה 2015יועצת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי ה
  בצורה מסודרת וכמקובל.

כי הצורך הדחוף בכוח אדם מיומן  2015יו"ר הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
חייבו להסתייע במיקור חוץ של בעלי מקצוע  ,יסייע לקדם את הליכי התכנון והרישויש ,ומקצועי

  מומחים. 

כי במרחב התכנון קיימים מעט  2015מיוני בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מהנדס הוועדה 
 יועץאותו וכי לגבי בחירת  ,מוכנים לקבל על עצמם משרת יועץ קבועהמאוד מתכננים מיומנים 

  שיחות טלפון עם שני מועמדים נוספים שסירבו לקבל על עצמם את התפקיד. כמההתקיימו  כאמור

__________________ 
תקשרויות עם הפרק אינו חל על יועצים משפטיים. ההנחיות המפורטות בפרק חלות על כל סוגי הה   72

יועצים חיצוניים שאינם עובדי הוועדה, ואשר לא חלה עליהם חובת מכרז בהתאם לתקנות המכרזים, 
  כפי שהוחלו על הוועדות המרחביות בשינויים המחויבים בנוהל זה.

  .10/2004הוראה זו זהה להוראה שנקבעה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים    73
סמיע, - צה האזורית מעלה יוסף; המועצות המקומיות: כסראבמרחב התכנון של הוועדה נכללות המוע   74

  תעשייתית תפן.-ינוח ג'ת, כפר ורדים ושלומי; המועצה המקומית
הסתכמו  2014אוקטובר  -  2013חודשים נובמבר  12הוצאות הוועדה בגין תשלום שכרו בתקופה של    75

  ש"ח. 224,000-בכ
  ש"ח. 64,000- שכרה בסך של כהסתכמו הוצאות הוועדה בגין תשלום  2014בשנת    76



  65  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 È˜„Â· ˙¯˘ÓÏ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰˘ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯ÂÓ‡ Â·ÈË ÌˆÚÓ ‰Ê „È˜Ù˙ .‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÈÚÂˆÈ·‰ ‰„Â·Ú‰Ó ˜ÏÁ ‡È‰˘ ,˙ÂÈ Î˙

˙ ‰¯˘Ó· „·ÂÚ È„È ÏÚ ˘ÈÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÚÙ ÍÎ· .˙È ˜
‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙Â„ÚÂÂ· Ì‚ ÌÈÏÁ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ‰Ù˜Ú ‰˘ÚÓÏÂ ÌÈ Ù‰77 ˙‡Ê .

 ÈÎ ˘‚„ÂÈ .ÌÈÏ‰ ‰ Ô„‚Â‡· ˘¯„ Î ,Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ ‰˙˘Ú  ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ,„ÂÚÂ
È‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙Â ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ˙˜È„·‡  ˙ÈÚÂˆÈ·‰ ‰„Â·Ú‰Ó ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,‰„ÚÂÂ· ˙ÙËÂ˘‰

.ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÈÓ Â‡ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ ˙·ÈÈÁÓ ‡È‰  

כי הוועדה קלטה באמצעות מכרז  2015מהנדס הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
שני עובדים קבועים לבדיקת תכניות מפורטות והיתרי בנייה, ובכך יימנע הצורך בהעסקת יועצים 

   .חיצוניים
  

 קשרות עם יועצים וחברות הת
  לקביעת חבות בהיטלים ואגרות

  במכרז עם מציע יחיד הרצלייההתקשרות עיריית 

˙ ˘Ó 2004  ¯‡Â¯·Ù „ÚÂ2013  ÔÏ‰Ï) ıÂÚÈÈ ˙¯·Á ÌÚ ÌÎÒ‰· ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰¯˘˜˙‰ - 
ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·ÁÎ ‰Ï ‰ÓÏÈ˘Â (-8.9  ÈÏ· ,ÌÈÒÎ Â ÌÈÏËÈ‰ ‡˘Â · ıÂÚÈÈ ¯Â·Ú· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ
‰· ‰¯Á· ˘ .È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ  

ל"מתן שרותי חבות בהיטלי פיתוח" בהיקף מוערך  מכרז הרצלייה עיריית פרסמה 2012בספטמבר 
  הייתה המציעה היחידה. שעות חודשיות. חברת הייעוץ הציעה מחיר נדרש לשעת עבודה, ו 500של 

הייעוץ חברת של עיריית הרצלייה לקבל את הצעת  המכרזים ועדת החליטה 2012כי בנובמבר  נמצא
ההצעה היחידה שהוגשה לוועדת המכרזים. הוועדה לא נימקה את החלטתה, אף כאמור,  שהייתה

שבתקנות המכרזים נקבע כי ועדת המכרזים של העירייה "לא תמליץ... דרך כלל, על הצעה אם 
היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה... המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים 

  להחלטה". 

עם חברת הייעוץ. נמצא כי אף שהעלות השנתית  הסכםחתמה עיריית הרצלייה על  2013בפברואר 
מיליוני  1.02- עמדה על כ ,הנגזרת מהיקף העבודה שנקבע במסמכי המכרזהמוערכת של השירות, 

מיליוני ש"ח  1.59- , וכ2013מיליוני ש"ח בשנת  1.28- ש"ח, שילמה עיריית הרצלייה בעבורו כ
  . 2014בשנת 

__________________ 
על פי אוגדן הנהלים, העסקת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות נעשית לפי צו המועצות    77

. בכל הנוגע לקליטת עובדים כפופות המועצות המקומיות 1962-המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב
 263. על פי סעיף 1977-תשל"זוהאזוריות לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), ה

לחוק התכנון והבנייה חלים כללים אלה על העסקת עובדים בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, ובכלל 
  זה בוועדות מרחביות. 
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 בנייה להיתרי הבקשות בכמות עלייה חלה 2014-2013 השנים במהלך כי בתשובתה מסרה העירייה
 הוראות. העבודה שעות היקף את להגדיל מחברת הייעוץ העירייה בהרצלייה, ובעקבות זאת ביקשה

   .כאמור העבודה שעות מספר את להגדיל אפשרו העירייה לבין החברה בין ההתקשרות הסכם

כי כל תהליך המכרז נוהל  2015הייעוץ מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני חברת 
  "באווירה תחרותית" וכי רק לאחר סגירתו התברר כי הצעתה הייתה היחידה.

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ˘Ó Ì‚ ÈÎÌÈÈ˜Ï ‰ËÈÏÁ‰ ÍÈÏ‰  ‰¯ÈÁ·
 ·Â˘ ‰¯Á· ,È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡·ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á· ,˘ ‰ÓÚ‰¯˘˜˙‰  Í˘Ó·Î ÌÈ ˘ Ú˘˙

 ,ÔÎÏ Ì„Â˜ÈÏ·  ˜Ó Ï˙‡ ‰„ÈÁÈ ‰ÚÈˆÓÎ ‰· ‰˙¯ÈÁ· ,„Â‚È · ˙Â ˜˙Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰.  ,ÂÊÓ ‰¯˙È
Î ‰¯·ÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘ Ê¯ÎÓ‰ „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ˘ ÌÈÈ˙ ˘· -830,000  ˙ÂÏÚ‰Ó ¯˙ÂÈ Á"˘

 .˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ˙Î¯ÚÂÓ‰   
  

  התקשרות לקביעת חבות בהיטלים ואגרות וקבלת החזרי מס

„¯˘Ó  ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÚ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ‰ÎÂ¯Î‰ ·ÈÓÂÏ˘˙  ¯Î˘‰Á¯Ë ÒÒÂ·Ó‰ÌÈ 
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Ï„‚‰· ‰ÁÏˆ‰‰ ÏÚ  ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó Â‡) ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙È‡ÎÊ ‡‰˙ Ì‰Ï˘

(˙·ÈÈÁ ‡‰˙ Ì‰· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙˙ÁÙ‰ ,ÏÚ  ¯Î˘ ÈÙÈ¯Ú˙· ‰ÏÂ„‚‰ ˙Â Â˘‰‰Á¯Ë‰  ÌÈ·‚ ‰
ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó·, ÏÚÂ ÔÏ„ÁÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ‡Ï˘ Â˜„· ˙ÂËÈ˘ ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÂÏ˘˙Ï78 .  

לקביעת חבויות לתשלום עיריות הרצלייה, אשדוד וקריית ביאליק התקשרו עם חברות ייעוץ כלכלי 
  ולטיפול בקבלת החזרי מס המגיעים להן מרשויות שלטון אחרות. היטלים ואגרות בתחומן

משרד רואי חשבון תחרותי בהסכם עם  הליך הרצלייה לאחר התקשרה עיריית 2010באפריל  .1
ם המגיעים לעירייה בהקשר של מכירת תשתיות המים והביוב לתאגיד "מי "לטיפול בהחזרי מע

הרצליה". ההתקשרות אושרה קודם לכן על ידי ועדת היועצים, אחרי שנבחרה מתוך שתי 
הצעות שעמדו לפני הוועדה. על פי ההסכם, עיריית הרצלייה תשלם שכר טרחה בשיעור של 

 ההחזר שתקבל. נמצא כי העירייה שילמה למשרד רואי החשבון סכום של  מסכום 5%
 ש"ח בעבור שירות זה.  752,000- כ

ללא מכרז או הליך תחרותי אחר עם אשדוד  עיריית התקשרה 2014ועד שנת  2000שנת ב החל .2
ואגרות בתחומה. על פי ההסכם  היטליםטיפול בקביעת חבויות לתשלום חברת ייעוץ כלכלי ל
רשימת חייבים שלגביהם ניתן להטיל או לעדכן את  התגיש לעיריי החברהבין העירייה לחברה, 

חיוב לגוף החייב ותטפל הודעת  החברה, תוציא העירייההחיוב בהיטלי פיתוח, ולאחר אישור 
ר טרחה בתמורה לשירותיה תשלם העירייה לחברה שכ בהליכים המשפטיים אם יידרשו.

 .מתוספת החיוב בהיטלי פיתוח אשר תקבל העירייה מע"ם) לא כולל( 20%-28%השווה ל
מיליוני ש"ח בעבור טיפולה בחבות המיסוי  7.8 לחברה העירייה שילמה 2014-2000בשנים 

  .79ציבורייםגופים  כמהשל 

__________________ 
, בפרק "גביית מיסים, אגרות והיטלים Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2005˘ ˙ מבקר המדינה,    78

  . 263-261חון", עמ' של רשויות מקומיות ממשרד הביט
  דוגמת משרד הביטחון וחברת החשמל.    79



  67  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות

  חיצוניים על ידי רשויות מקומיותהעסקת יועצים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

התקשרה ללא מכרז וללא הליך תחרותי אחר בשני הסכמים למתן  קריית ביאליק עיריית .3
עורכי דין ועם רואה משרד התקשרה העירייה עם  2009שירותים משפטיים וכלכליים: במאי 

לקבלת שירותי ייעוץ בדבר בדיקת הגדלת הכנסות העירייה מתשלומי חובה חשבון 
חתמה  2012ראשון). במאי ההסכם ה -(להלן  מוניציפליים בגין נכסים הנמצאים בתחומה

העירייה על הסכם נוסף עם משרד עורכי הדין למתן שירותי ייעוץ, הכוללים בדיקת הכנסות, 
ההסכם  - הוצאות והתחשבנות של העירייה בגין תשלומים ששילמה לגופים ציבוריים (להלן 

ספת (בתו 20%-ו 23%השני). בהסכמים נקבע כי שכר הטרחה בגין עבודת הייעוץ יעמוד על 
בגין ההסכם הראשון ם) בהתאמה, מהכספים שתקבל העירייה בגין פעילות היועצים. "מע

מאי ( ש"ח במהלך שלוש שנים 640,000- כלמשרד עורכי הדין ורואה החשבון שילמה העירייה 
 , עד מועד סיום הביקורתתמורה . בגין ההסכם השני לא קיבלה העירייה)2012מאי עד  2009

 למשרד עורכי הדין.ולא שילמה בגינו כספים  2015 במרץ בעירייה,
בהסכם השני נקבע כי השירותים האמורים לעיל יינתנו לעיריית קריית ביאליק על ידי משרד 
עורכי הדין או באמצעות חברה נוספת. יוצא אפוא כי התקשרות העירייה עם משרד עורכי הדין 

י שהעירייה בחנה קודם לכן באופן מהווה הלכה למעשה התקשרות עקיפה עם חברה אחרת, בל
  בלתי תלוי את הצעתה של אותה חברה להתקשרות עמה.

וודאות" -הרצלייה מסרה בתשובתה כי שכר טרחה המבוסס על הצלחה עדיף בתנאי "אי עיריית
שא בתשלומי שכר טרחה בלי שתזכה לקבל תקבולים כלשהם, יבהם יש חשש כי העירייה תש

  א תגמול מבוסס הצלחה, אולם בשיעור גבוה יותר. הציע גם הו אחרוכי המציע ה

עיריית אשדוד מסרה בתשובתה כי מדובר בהתקשרות הדורשת יחסי אמון ברמה גבוהה ביותר, 
, המועד שבו נערך ההסכם עם חברת הייעוץ הכלכלי, הייתה זו החברה היחידה 2000ובשנת 

ושכר הטרחה הועבר אליה שפעלה בארץ בתחום היטלי הפיתוח. לחברה היו הצלחות רבות, 
מההתקשרות.  ניזוקה לא שקופתה רק אחרי שהחייבים שילמו לעירייה בפועל את חובם, כך

ולפיכך בתחום זה,  רבות חברות , פועלות2015במועד הביקורת, שנת מסרה בתשובתה כי עוד 
  לקבלת הצעות.  גורמים כמהל באותה העת היא פונה

עיריית אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה עמה התקשרה שעוץ הכלכלי יהי חברת
בהחזר היטלי פיתוח  בסיוע הצלחה בסיס עלשל שכר טרחה  מתווההכי  ,2015ממאי 

   .השירות לנותן התמריץבשל ו ,בכך הכרוכה הרבה העבודה בשלהולם  ואהשהתקבלו בחסר 

טורה ממכרז בשל עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי ההתקשרות עם משרד עורכי דין פ
הצורך במומחיות ויחסי אמון מיוחדים. עוד מסרה בתשובתה כי שיטת תגמול על פי הצלחה 
היא דרך לתמרץ את נותן השירות, וכי התגמול שנקבע בהשוואה לעבודה הנדרשת ובהשוואה 

  לסיכון הוא סביר ואף נמוך יותר מהמקובל.

„¯˘Ó È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ„Â„˘‡ ˙ ˙ÈÈ¯˜Â  ˜ÈÏ‡È· ÏÚÂ¯˘˜˙‰˘ ¯·Á ÌÚÂ ˙ıÂÚÈÈ 
 Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ‡ ÍÈÏ‰ È˙Â¯Á˙ ÙÂ˜˙ Í˘Ó·˙Â ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ¯ÎÈ .  

„¯˘Ó  ,„Â„˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ ‰ÈÈÏˆ¯‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙ËÈ˘ ÈÎ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜
‰Á¯Ë‰ ıÚÂÈÏ  È ÂˆÈÁ ˙¯Ê‚ Î·ÌÈÊÂÁ‡ ‰ Ï·˜˙˘ ÌÂÎÒ‰Ó  - „ÂÁÈÈ· ıÚÂÈ‰˘Î  Í¯ÂˆÏ ¯Î˘ 

‰˙Â ·˘Á˙  ÌÚÛÂ‚  ¯Á‡ È¯Â·Èˆ- ‰ÏÂÏÚ  ÚÂ‚ÙÏÒ¯Ë È‡· È¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î .
 ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ì‚ Â„ÚÂ ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·

 ˙Â˘¯Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÒÓ‰ ˙ÈÈ·‚Ï‰ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó,  ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙Ó ÌÈ¯ÊÁ‰ ˙Ï·˜Ï Â‡
‰ÓÏÈ˘˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯Ï˙‡ „ÂÓ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· .  Û˜È‰

 ÌÈÈÂ ˘ Ì È‡˘ ÌÈÓÂÎÒ ‰ÓˆÚ· ˙Â·‚Ï ÌÈÚˆÓ‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÈÂÙˆ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰·˙˜ÂÏÁÓ,  Â‡
 ÌÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ,·ÂÁ‰ ‚ÂÒ ÈÙ ÏÚ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ‰È‰È ‰ÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ˘Â¯„Ï ¯ÚˆÓÏ

.ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚Ï ÌÈ ˙È ‰ ˙Â·ÂÁ ÏÚ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÏÓÚ  
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  העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  סיכום

 ,Á"˘ È ÂÈÏÈÓÏ ÌÈ˙ÚÏ Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
 ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘Â ,ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ ‡ÏÂ ÌÈÙÂ˜˘ ‡Ï ÌÈÎÈÏ‰· ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È ·

 ÂÎ˘Ó  ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜˘˘ Ô‰· Í¯Âˆ‰ ÔÁ· ˘ ÈÏ· ˙Â·¯ ÌÈ 
Â Ó„Ê‰ ‰ ˙È ˘ ÈÏ·Â ˙ÚÏ ˙ÚÓ Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ;ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂÈÏ ‰ÂÂ˘ ˙

 ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ;ÔÈ„Î ‰˙ÎÓÒ‡ ÌÂ˘ ‡ÏÏ Û‡ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ·Â ,·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰ ‡ÏÏ ÌÈ˙ÚÏ
 ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù Ì‰· Â¯ÒÁ˘ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ;„·ÚÈ„·

¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘ÈÂ ,ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡  ÈÎ ˘˘Á ¯¯ÂÚÏÂ
.˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ÌÈÈ ÈÈ Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘  

 ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˜¯  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÏÚÙ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙¯„Ò‰
ÌÈˆÚÂÈ ‰‡ˆÓ Â ,ÛÂ˜˘Â ¯Â„Ò ÈÏ‰ ÈÓ ÍÈÏ‰· ÌÈÈ ÂˆÈÁ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â Â˘

 ÌÈ¯„Ò‰·˘ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÂË˜ Ï˘  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂˆÓÈ‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
 „Â‚È · ,˙Â ˜˙· ˙Â‡·ÂÓ‰ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ‰·ÈÁ¯ÓÂ ˙Ù¯Â‚ ˙Â ˘¯Ù ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

.ÌÂˆÓˆ· Ô˘¯ÙÏ ˘È˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÚÈ·˜Ï  

 ˙ÚÈ·˜· ‰¯È·Ò È˙Ï·‰ Â˙Â‰˙˘‰ ˙‡Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÏ„ÁÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
˙ÂÈÁ ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â„ÈÁ‡Â ˙Â¯Â¯·,  .ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È ÙÏ Â˙¯‰ˆ‰Ï „Â‚È ·
 ¯·„‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ï˘ÎÓ ‰ÂÂ‰Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ,‰Ê ÔÈÈ Ú·‡È·ÓÂ  ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓÏ
 Â·˘‰ Á"˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÙ˜È‰· ÌÈˆÚÂÈ ˙Â‡Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙Ó ˙ÂÈÂ˘¯

.È ÂÈÂÂ˘ Â È‡Â ÛÂ˜˘ Â È‡˘ ÔÙÂ‡·  

  

  


