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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015מקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון ה  מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  עיריית ירושלים

  

  

  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים

  תקציר

  רקע כללי

ירושלים בירת ישראל היא הגדולה בערי ישראל, הן בשטחה והן במספר תושביה. 

כלכלי -תושבים, ודירוגה החברתי 830,000מנתה אוכלוסיית ירושלים  2013בסוף 

). במועד הביקורת כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש 10-1בסולם  4היה בינוני (

  העירייה.

לשם אספקת שירותים מוניציפליים לתושביה התקשרה עיריית ירושלים (להלן 

2013-2011העירייה) בשנים  -גם 
1

 בכלש"ח  מיליארדיעם ספקים בהיקפים של  

בכל אחת מהשנים העבירה  "ח בהתאמה.ש מיליארד 2.5- וכ 2.2-כ, 1.8- כ: שנה

  ספקים.  2,000-העירייה תשלומים ליותר מ

על הרשות המקומית הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה. 

בשקיפות, בהגינות,  - לפעול אפוא בדרך המתיישבת עם מעמדה כנאמן ציבור 

בפקודת העיריות [נוסח חדש] נייניים. בשוויוניות וללא שיקולים זרים או לא ע

 וכללי התנהלות. סמכויות ,הוגדרו לעירייה תפקידים ,פקודת העיריות) -(להלן 

התקשרות של עירייה בחוזה להעברת ככלל,  ,לפקודת העיריות נקבע כי 197בסעיף 

מקרקעין או טובין או התקשרות עם נותני שירות תיעשה באמצעות מכרז פומבי. 

 ,נקבעו בתקנות העיריות (מכרזים)או לפטור ממנו לקיום מכרז  הנוגעים הכללים

  .)תקנותה -(להלן  1987-התשמ"ח

  

__________________ 

) טרם התקבלו נתונים סופיים על היקפי התקשרויות העירייה עם 2015עד מועד סיום הביקורת (מאי    1
 .2014ספקיה בשנת 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים נבחרים  2015מאי  -  2014בחודשים אוגוסט 
בנושא ההתקשרויות בעיריית ירושלים. בביקורת נבדקו מבנה מנגנון הרכש 
וההתקשרויות בעירייה; התקשרויות שביצע מינהל תרבות ופנאי בעירייה עם 

אישרה ועדה קבלני שיפוצי מבנים ועם קבלן ניקיון; התקשרויות בפטור ממכרז ש
הוועדה  -ייעודית לאישור מסירת עבודות בפטור ממכרז שהקימה העירייה (להלן 

למסירת עבודות בפטור); הארכות והגדלות של התקשרויות באמצעות הוועדה 
הוועדה להארכת  -להארכת תקופת תוקפם של חוזים והגדלת היקפם (להלן 

  התקשרויות והגדלתן).

  

  הליקויים העיקריים

 

  מידע מרוכז על התקשרויות העירייה היעדר

אף על פי שהעירייה מנהלת התקשרויות בהיקפים של מיליארדי ש"ח, היא אינה 
אוספת ומתכללת נתונים כמותיים ואיכותיים הנוגעים להתקשרויותיה לשם קיום 
בקרה בנושא. היעדר מידע כאמור עלול לפגוע ביכולת העירייה לנצל את היתרון 

עירייה אף אינה מנצלת את הידע והניסיון בהתקשרויות של הטמון בגודלה. ה
אגפיה השונים לשיפור תנאי התקשרויות אחרות עם אותם הספקים. נוסף על כך 
אגפי העירייה עלולים להתקשר בהתקשרויות שונות עם אותו הספק עבור מוצר או 

ת שירות דומים בתנאים ובמחירים שונים משום שכאמור העירייה אינה מרכזת א
   כל המידע לגבי התקשרויות.

  התקשרויות העירייה עם חברה א'

בחינת התנהלות העירייה בכל הנוגע להתקשרויותיה עם חברה א' לצורך שיפוץ 
מתקני הספורט בעיר מעוררת חשש לכאורה להעדפת חברה זו על פני ספקים 

בבסיסם של אחרים ולפגיעה קשה בעקרונות השוויון, החיסכון והיעילות העומדים 
   דיני המכרזים.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  המכרז לניקיון אצטדיון טדי

לניקיון אצטדיון טדי, שעליהן ביססו  2010דרישות המכרז שהתפרסם בשנת 
החברות המשתתפות במכרז את הצעותיהן, לא שיקפו נכונה את הדרישות 

  האמתיות לעבודת הניקיון באצטדיון. 

פי המכרז, העירייה משלמת כתוצאה מפגם מהותי בהסכם ההתקשרות שנחתם על 
לספק מחירים מנופחים שמתבססים על מידע לא נכון בדבר מספר המשחקים 

   המתקיימים באצטדיון בשנה, דבר המביא לבזבוז כספי ציבור.
  בפטור מסירת עבודות

הוועדה  -העירייה הקימה את הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז (להלן 
בהתאם  אשר מסירת עבודות הפטורות ממכרזל למסירת עבודות בפטור) במטרה

להוראות הפטור שבדין
2

. הוועדה דנה בתוך זמן קצר בכל אחת מישיבותיה 
בהתקשרויות רבות, והפרוטוקולים מדיוני הוועדה מלמדים כי לא התקיים דיון 

ואשר  2014מעמיק בנושאים שהובאו לפניה. מספר הנושאים שנדונו בוועדה בשנת 
אושרו גבוה כמעט פי שלושה ממספר הנושאים שאישרה ועדת רובם ככולם אף 

  המכרזים. 

המספר הרב של ההחלטות שהתקבלו על ידי הוועדה למסירת עבודות בפטור מלמד 
גם על הפרשנות הרחבה מדי שמעניקה העירייה להוראות הפטור ממכרז האמורות 

  לעיל.

 נמצאועירייה בתפקיד בכיר ב לכן קודם שנתייםלהעסקת יועץ שכיהן  בהליך
אובייקטיבית ושוויונית של ההצעות  ההדיון בוועדה לא הבטיח בחינ פגמים:
הייתה מנויה העסקתו של עובד העירייה לשעבר על  ניכר שההחלטהו ,פניהלשהוצגו 

   .הדיון קיום בטרם וגמורה עוד
__________________ 

  ).8(3-) ו5(3על פי תקנות    2
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  הגדלת התקשרויות

התקשרויותיו עם מרבית בקשותיו החוזרות ונשנות של אגף הספורט להגדיל את 
  חברה א' נענו בחיוב על ידי הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן.

נמצאו ליקויים חמורים בהתקשרויות של מחלקת המאור בעירייה עם קבלנים 
שזכו במכרזים לביצוע עבודות בתחום התאורה: הגדלת רכישת פריטים באישור 

ההגדלה לידיעת  הבאת דבר-מנהל האגף זמן קצר לאחר הזכייה במכרזים; אי
הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן במועד כנדרש; הגדלה של יותר מהמותר 
בנוהל העירוני ובתקנות; בקשות חוזרות ונשנות להגדלת התקשרויות מהוועדה 
להארכת התקשרויות והגדלתן; אישור הגדלת התקשרויות במקום יציאה למכרז 

ין לה אחיזה במציאות בפועל חדש; וכן אישורי הגדלה שהתבססו על חלוקה שא
  ושמטרתה היחידה היא הגדלת ההתקשרות בהיקף המרבי.

מתעורר חשש לכאורה שמחלקת המאור ידעה בטרם פרסמה את המכרזים 
האמורים לעיל כי היא תידרש להגדיל את ההתקשרויות. ייתכן שדבר זה פגע 

ת נותנת בשוויון שבין המציעים ואף גרם לפגיעה בעקרון החיסכון, שכן הדע
  שמכרזים בהיקף גדול יותר היו מאפשרים קבלת הצעות מחיר נמוכות יותר.

  

  העיקריותהמלצות ה

על העירייה לפעול להקמת מאגר נתונים אשר יאפשר לה לנצל את יתרונה הטמון 
בגודלה ובהיקף התקשרויותיה. על העירייה למנות גורם שיהיה אחראי למאגר 
נתונים כאמור, יבצע בקרה כוללת ויעילה על מערך ההתקשרויות ויבטיח ניהול תקין 

  שלו. 

של התקשרויות והגדלתן לגלות  על הגורמים המוסמכים המתבקשים לאשר הארכות
ערנות יתרה, ולוודא, בנוגע לכל בקשה להארכת התקשרות, כי היא מבוססת על 

  צורך ענייני וכי אינה נובעת ממניעים זרים.

  על העירייה לנקוט פרשנות מצמצמת להוראות הפטור ממכרז שבדין.

קיון על גורמים בעירייה ובמיוחד אגף הספורט, האחראי למכרז לשירותי ני
באצטדיון טדי, לבחון מחדש בעין ביקורתית את תנאי המכרז האמור ולתקן את 

  יציאה למכרז חדש.  באמצעות הפגם המהותי שבו, לרבות

הגדלת היקפי ההתקשרות בהתאם לתקנות אינה בררת מחדל. אף על פי שהתקנות 
מאפשרות להגדיל התקשרויות בהתאם לכללים המצוינים בהן, מצופה מהעירייה 

  שהשימוש באפשרות זו ייעשה רק בנסיבות מיוחדות.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  סיכום

עיריית ירושלים מתקשרת עם ספקים ונותני שירותים בהיקפים של מיליארדי 
  ש"ח מדי שנה בשנה.

בביקורת נמצאו ליקויים, חלקם חמורים, בנושא המכרזים וההתקשרויות של 
  עיריית ירושלים.

על מערך ההתקשרויות שלה. כמו כן על עיריית ירושלים לפעול להגברת הבקרה 
  עליה לנקוט פרשנות מצמצמת להוראות הפטור ממכרז שבדין.

  

♦ 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

ירושלים בירת ישראל היא הגדולה בערי ישראל, הן בשטחה והן במספר תושביה. לפי נתוני הלשכה 
 הלמ"ס), שטחה המוניציפלי של ירושלים משתרע על פני  -המרכזית לסטטיסטיקה (להלן 

כלכלי -תושבים, ודירוגה החברתי 830,000מנתה אוכלוסיית העיר  2013, בסוף 3דונם 125,000- כ
  . במועד הביקורת כיהן מר ניר ברקת בתפקיד ראש העירייה.4)10-1בסולם  4היה בינוני (

עם  2013-2011לשם אספקת שירותים מוניציפליים לתושביה, התקשרה עיריית ירושלים בשנים 
בכל  .בהתאמה "חש מיליארד 2.5-וכ 2.2-כ, 1.8- כ: של מיליארדי ש"ח בכל שנה ספקים בהיקפים

  ספקים. 2,000-אחת מהשנים העבירה העירייה תשלומים ליותר מ

על הרשות המקומית לפעול אפוא בדרך הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה. 
בפקודת וויוניות וללא שיקולים זרים. בשקיפות, בהגינות, בש -המתיישבת עם מעמדה כנאמן ציבור 

ככלל,  ,נקבע כי הלפקוד 197בסעיף  וכללי התנהלות. סמכויות ,הוגדרו לעירייה תפקידים העיריות
תיעשה  , להזמנת טובין או לביצוע עבודה,התקשרות של עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין

  .נקבעו בתקנותלפטור ממנו או לקיום מכרז  הנוגעים באמצעות מכרז פומבי. הכללים

 

 

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים נבחרים בנושא  2015מאי  -  2014בחודשים אוגוסט 
ההתקשרויות בעיריית ירושלים. בביקורת נבדקו מבנה מנגנון הרכש וההתקשרויות בעירייה; 

תרבות ופנאי בעירייה עם קבלני שיפוצי מבנים ועם קבלן ניקיון;  התקשרויות שביצע מינהל
התקשרויות בפטור ממכרז שאישרה הוועדה למסירת עבודות בפטור; הארכות והגדלות של 

  התקשרויות באמצעות הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן. 

 

  

  מבנה מנגנון הרכש וההתקשרויות בעיריית ירושלים

  חלוקת הסמכויות

 ˙ „ Ú Â‰Ì È Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ ˜ Ï Á Ó Â  Ì È Ê ¯ Î Ó  

פרט להוראות פקודת העיריות והתקנות, אימצה העירייה נהלים להתקשרויות כגון התקשרויות 
לאומיים. תפקיד ועדת המכרזים של העירייה - ומכרזים בין 5באמצעות מכרזים פומביים, מכרזי זוטא

. מחלקת המכרזים הוא להמליץ על הזוכים במכרזים להזמנת טובין או שירות שמפרסמת העירייה
, בתחילת 2010, הוקמה בשנת עירוני ומשאבי אנוש בעירייה, הכפופה לאגף הלוגיסטיקה שבמינהל

כהונתו של מר ניר ברקת כראש העירייה. מחלקת המכרזים אחראית לגיבוש המכרזים עם האגפים 

__________________ 

 ).ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ Ï‚¯Ï ÌÈ Â˙  Ë˜Ï )2013-2012הלמ"ס,    3

  .Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘2014  הלמ"ס,   4
לתקנות נקבע כי עירייה רשאית להתקשר בחוזה על פי מכרז זוטא אם ערכה של ההתקשרות  8בתקנה    5

   141,100בין  2015הוא בטווח סכומים שמתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן. נכון לפברואר 
  ש"ח. 689,300 - ל
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

לקת המכרזים המקצועיים של העירייה ונציגי הייעוץ המשפטי והגזברות בפורום "שולחן עגול". מח
  אחראית גם לפרסומם של המכרזים וניהולם עד לבחירת ועדת המכרזים את הזוכים בהם. 

  

Ê ¯ Î Ó Ó  ¯ Â Ë Ù ·  ˙ Â „ Â · Ú  ˙ ¯ È Ò Ó  

בהן התקשרויות  ,התקשרויות התקנות פטרו את העירייה מהחובה לקיים מכרז פומבי בכמה סוגי
לביצוע עבודה מקצועית  ת)) והתקשרויו5(3(תקנה  לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, 
  )). 8(3(תקנה  ייעוץושמאות 

לצורך אישור התקשרויות בשני סוגי הפטור ממכרז האמורים לעיל הקימה העירייה את הוועדה 
 2013חברי מועצת העירייה, אולם מנובמבר . בעבר הורכבה הוועדה מ6למסירת עבודות בפטור

חברי הוועדה הם מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי שלה. הנושאים שבהם דנה ועדה 
  רבים והיקפם הכספי גדול מאוד (כפי שיפורט בהמשך). זו הם

  

Ô ˙ Ï „ ‚ ‰ Â  ˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  ˙ Î ¯ ‡ ‰  

פרט מפרטי החוזה הקיים עד התקנות מאפשרות לעיריות להגדיל את התקשרותן עם הספק בגין 
מסכום החוזה המקורי ללא קיום מכרז. נוסף על כך העיריות יכולות להגדיל כתוספת חריגה  50%

על ידי הוספת פרטים שלא הופיעו בחוזה הקיים. כמו  - 25%עד  - את הוצאותיהן בגין ההתקשרות 
  ינה.במד 7כן הן רשאיות להתקשר בפטור ממכרז עם גורם שהוגדר "ספק יחיד"

בעירייה הוקמה ועדה מקצועית האמונה על הארכת תקופת תוקף חוזים, הגדלת היקפי חוזים, וכן 
 אישרה 2013- התקשרויות עם ספק יחיד בפטור ממכרז (הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן). ב

ר בו נקבע כי הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: יו", ולפעולעל פיו אמורה הוועדה חדש ש העירייה נוהל
הוועדה יהיה מנכ"ל העירייה או מי מטעמו, וחברי הוועדה יהיו הגזבר והיועץ המשפטי או מי 

מיליארד  1.5מספר ההתקשרויות שמאשרת הוועדה הוא רב והיקפן הכספי ניכר ועומד על  .מטעמם
נדונו הארכות התקשרויות  2014. כך לדוגמה, בדיון של הוועדה שהתקיים בספטמבר 8ש"ח בשנה

  מיליון ש"ח. 13-של מיליוני ש"ח והגדלות של התקשרויות בהיקף של כבהיקף 

  

ת  ק ל ח והמ ש  כ ההר ק פ ס ן -  א י ב ו ט ת  ש י כ   ר

, 1998- התשנ"ח, (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין) תקנות העיריותבהתאם ל
 - לאישור וביצוע רכש טובין בעירייה הוא ְמַנהל מחלקת הרכש והאספקה (להלן הגורם האחראי 

כפופה  רכשהמחלקת לתפקידו על ידי מועצת העירייה.  2000מחלקת הרכש), אשר מונה בשנת 
מערך ל וכן קובץ הספקים העירוניו המחסנים ,, המלאישהול הרכינלאחראית ו 9למינהל הכספי

כשנדרשת התקשרות במכרז מחלקת הרכש מבצעת  רכש טכנולוגי.לומערך ביקורת מצאי להקניות, 
  את ההתקשרות באמצעות מחלקת המכרזים.

__________________ 

ועדה זו כונתה בעבר "הוועדה למסירת עבודות תכנון", אולם בפועל שימשה ועדת פטור לפי תקנות    6
  ). 8(3- ) ו5(3

  ) לתקנות.4(3כהגדרתו בתקנה  -ספק יחיד    7
  .2015על פי התשובה שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה במאי    8
לים מקצועיים: עירוני ומשאבי אנוש, כספי, חינוך, מינה 8הדרג המקצועי בעירייה מנוהל באמצעות    9

  תכנון, תפעול, שירותי קהילה, תרבות ופנאי, פיתוח.
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ה  י י ר י ע ה י  פ ג א ת  ו ע צ מ א ב ת  ו י ו ר ש ק ת ר  - ה ו ט פ ב ם  י ת ו ר י ש ת  ש י כ ר
ז ר כ מ   מ

) לתקנות נקבע כי עירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז להעברת טובין, להזמנת 3(3בתקנה 
סכום המתעדכן בהתאם אם ערכה אינו עולה על  ומר לרכישת שירות)(כל טובין או לביצוע עבודה

  ש"ח.  141,100, למשל, היה הסכום 2015למדד המחירים לצרכן. בפברואר 

התקשרויות בפטור ממכרז כאמור שלא לרכישת טובין מתבצעות לרוב באמצעות אגפים שונים 
שת טובין אמורות להיעשות בעיריית ירושלים במישרין מול הספקים. התקשרויות כאמור לרכי

  נוהל הצעות מחיר). - שקבעה העירייה (להלן  10באמצעות מחלקת הרכש על פי נוהל

  

˙ È  Â ¯ È Ú  ˙ Â Ï Ú · ·  Ì È „ È ‚ ‡ ˙  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  ˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  

כגון חברת מוריה, חברת  שבבעלותה,מתקשרת עם גורמים רבים גם באמצעות חברות  העירייה
 . בשניםשל הממשלה ושל העירייהבבעלות משותפת היא אריאל והחברה לפיתוח מזרח ירושלים ש

  בממוצע שנתי בגין התקשרויות.  11"חש מיליון 800- כ אלה לחברות העירייה העבירה 2013-2011

 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·ÁÏ ˙ÓÏ˘Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰¯Â˜˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÌÂˆÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Û˜È‰
8%-3%  È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú È„ÎÏ ÚÈ‚Ó‰ ÌÂÎÒ ,˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ Û˜È‰· .‰ ˘· Á"˘  

 ÛÂÒ· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯2014  Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÏÚ ·Á¯  ÁÂ„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÒ¯Ù
 ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· .ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÏÚ··˘˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ‰È

‰¯·Á‰ Â ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡ ÌÂÁ˙··‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ ÚÙÂÓ ˙˜Ù‰12.  

  

  חולשות המבנה המבוזר

לגורמים השונים בעירייה המופקדים על הטיפול בהתקשרויות נציגי משרד מבקר המדינה פנו  .1
וביקשו לקבל נתונים כמותיים וכספיים על אודותיהן לפי סוגי ההתקשרויות השונים: נוהל 
הצעות מחיר, מכרז זוטא, מכרז פומבי והתקשרויות בפטור ממכרז לסוגיהן השונים שנעשו 

 .2014-2011בשנים 

אינדקס מכרזים) הכולל נתונים  - פנקס מכרזים (להלן מחלקת המכרזים בעירייה מנהלת 
הנוגעים, בין היתר, למספרי ההתקשרויות שנעשו באמצעות מכרזים פומביים, מכרזי זוטא 

 93בוצעו  2011והתקשרות בפטור ממכרז בשל היות הספק ספק יחיד. כך נמצא שבשנת 
בפטור ממכרז הניתן  20- התקשרויות במכרז זוטא ו 9התקשרויות באמצעות מכרז פומבי, 

התקשרויות במכרז  7התקשרויות באמצעות מכרז פומבי,  119בוצעו  2012לספק יחיד. בשנת 
התקשרויות  107בוצעו  2013התקשרויות בפטור ממכרז הניתן לספק יחיד, ובשנת  24-זוטא ו

התקשרויות בוצעו בפטור  16- התקשרויות באמצעות מכרז זוטא ו 6באמצעות מכרז פומבי, 
  מכרז הניתן לספק יחיד. מ

__________________ 

ביצוע עבודות וקבלת שירותים על בסיס של הצעות מחירים (פטור  - 2008מאפריל  25.2109-5נוהל    10
 ממכרז).

ובדים המועסקים בעירייה נתון זה כולל גם את תשלומי העירייה לחברת אריאל בגין משכורות לע   11
  באמצעות החברה. 

, "החברה העירונית אריאל לתרבות, ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„  ˙ ˘Ï2014מבקר המדינה,    12
 .461-413חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ", עמ' 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

נמצא כי אינדקס המכרזים לא מאפשר לאמוד את היקפי ההתקשרויות היות ובמקרים רבים לא 
נרשמו בו עלויות ההתקשרות אלא רק נתונים על אחוזי ההנחה שנתנו הספקים לעירייה. גם 

  פנייה לגזברות העירייה לא הניבה את הנתונים הדרושים.

גי הפטור האחרים והארכות חוזים, משרד מבקר המדינה בדק הן אשר להתקשרויות שנעשו בסו
במחלקת המכרזים והן בוועדות העירייה, ולא נמצא כי מנוהל לגבי התקשרויות אלה איסוף 

  מידע כלשהו. 

 ‰¯˜·Â ‰Î¯Ú‰ ÍÂ˙ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÂÏÂ‰È  ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ È˙ÂÎÈ‡Â È˙ÂÓÎ ÛÂÒÈ‡· ÏÈÁ˙Ó ÂÏ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Û‡ .ÂÈ˙Â„Â‡ ÏÚ ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ

 ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ‰· ‡ˆÓ  ‡Ï˘ È¯‰ ,Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Ï‰ Ó
 ‰¯˜· Úˆ·ÏÂ ÍÎÏ È‡¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ ÂÓ˘ Ì¯Â‚ ÔÈ‡ ,‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰
 Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ .ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ È˙ÂÎÈ‡Â È˙ÂÓÎ ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‡˘Â ·

Ò·.ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ÏÚ ÈÒÈ  

תשובת העירייה) נכתב  - (להלן  2015בתשובה שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה במאי 
- כי ניהול התקשרויות העירייה, שהיקפן כאמור נאמד במיליארדי ש"ח בכל שנה, מחולק לתתי

אשר להם יתרון ברור בהיערכות לקראת , המקצועיים בעירייהתחומים ומבוצע על ידי האגפים 
ההתקשרות, בניהולה ובפיקוח עליה. לפי תשובת העירייה, הביזור, ההיקפים הכספיים 
העצומים ואלפי ההתקשרויות בכל שנה מעלים ספק רב לגבי מידת היעילות והיכולת של גורם 

ר יצריך העסקה של עשרות יועצים כלשהו לתכלל מערך ניהול חוזים כה נרחב. תכלול כאמו
לדברי  ,בתחומים השונים וביצוע מעקב ובקרה על אגפי העירייה בניהול ההתקשרויות. כך

הגורם  - האחד  :אדונים""ייווצר מצב אבסורדי שבו לכל התקשרות יהיו שני  ,העירייה
והדבר יסרבל את ניהול  ,האגף המקצועי המבקש את ההתקשרות - המתכלל, והשני 

, קשרות ויוביל לביורוקרטיה מיותרת. כמו כן, מתוך הכרה בעיקרון של היתרון לגודלההת
עירוניים; עם זאת, לא תמיד המחירים -העירייה מפרסמת מספר רב של מכרזי מסגרת כלל

  המתקבלים בהסכמים אלה זולים יותר מהתקשרויות ספציפיות. 

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‡˜ÂÂ„ Ô¯ÙÒÓ ÏÂ„‚‰  Ï˘¯˘˜˙‰‰˙ÂÈÂ ,Ô¯ÂÊÈ· ÂÔÙ˜È‰ 
ÂˆÚ‰ ÈÙÒÎ‰Ì Î·Ï  ‰ ˘ÊÎ¯˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ˙‡  ÌÈ Â˙ ‰

 ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ È˙ÂÓÎ ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‡˘Â · ‰¯˜· Úˆ·˙Â
 ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È¯„Ò· ÈÂ È˘ Á¯Î‰· ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡ .ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ È˙ÂÎÈ‡Â

 .„Á‡ Ì¯Â‚ È„È· ÌÈ Â˙ ‰ ÊÂÎÈ¯· ‡Ï‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓÈÈ˜‰  

 כמותיים נתונים לקבלכל התקשרויות העירייה לא ניתן  שלמלא ומפורט  רישום בהיעדר
 חלקייםנתונים  על אפואמבוססים  שבדוח. הממצאים השונים ההתקשרויות וגיסמלאים על 

  . לאסוף המדינה מבקר משרד נציגי בידי שעלה

. בתשובת העירייה נמסר כי היא תפעל לתכלל מערך נתונים תחת מערכת מחשוב מרוכזת
וכי הוסיפה כי בימים אלה היא בוחנת ביצוע פיילוט להטמעת מערכת מתאימה,  העירייה

לשימוש בחודשים  מערכת ייעודית לניהול המכרזים העירוניים נמצאת בהרצה וצפויה להיכנס
על מכרזי  מלאהקרובים. כמו כן השיבה העירייה כי אינדקס המכרזים שלה מכיל מידע 

שבהם חסר היה מידע בדבר היקפי התקשרויות. עם זאת, , העירייה למעט חלק מהמכרזים
ון זה אמור להיות מושלם באופן שאגף שיהיה מעוניין לפרסם במערכת המחשוב החדשה נת

  מכרז יהיה חייב להזין היקף כספי בפנייתו הממוחשבת לפרסום מכרז.
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בה עם ספקיה השונים ואין  שמופקד על בקרת תהליכי ההתקשרויות נמצא שבעירייה אין גורם .2
אים האגפים בדיקה של איכות הביצועים של הספקים. העירייה מסתפקת בדיווח שממל

המקצועיים על כל ספק, ועל בסיס דיווח זה היא מחליטה אם להאריך את ההתקשרות של אותו 
אגף עם הספק. העירייה אינה משתמשת בדיווח זה לצורך קבלת החלטות על התקשרויות של 

  אגפים אחרים.

 םשוני אגפים של ההתקשרויות לניסיון בנוגע בידיה שיש הידע את מנצלת אינה העירייה
על ספקים אינן מרוכזות,  העירייה אגפי של שליליות דעת חוות, כך. ספקים אותם עם בעירייה

 בליעלולה להמשיך להתקשר באמצעות אגפים אחרים עם אותם ספקים  העירייהכך  בשלו
  עמם. נוספותובלי לבחון את נפקות עובדה זו להתקשרויות  שליליות דעת חוות שקיבלולדעת 

נכתב כי באגפי העירייה גורמים מקצועיים המופקדים על בקרת תהליכי בתשובת העירייה 
ההתקשרות ועל בדיקת איכות הביצועים של הספקים ונותני השירותים. לדברי העירייה יש 
בכך יתרון ניכר, שכן הגורמים המקצועיים הם אלו אשר יכולים לחוות דעתם בעניין איכות 

ובו הוא אמור ", למלא "טופס הערכת קבלןהביצועים. אגף המבקש הארכת חוזה נדרש 
גם אם חוֹות הדעת של , העירייה ולדעת, להעניק ציון במספר רב של פרמטרים בעבודת הקבלן

יש בכך יתרון. עוד  -אגפים שונים בעניין אותו ספק או נותן שירותים עלולות להיות סותרות 
ו של אותו קבלן בעבודתו עם נכתב בתשובה כי אין בחוות דעת שליליות כדי לחרוץ את גורל

העירייה. העירייה הוסיפה בתשובתה כי היא מנצלת את הידע שיש בידיה בנוגע לניסיון 
פונה אליהם  וכי היא ,העבודה עם ספקים ונותני שירותים בהליכי הצעות מחיר ומכרזי זוטא

  כמעט תמיד לאחר בירור עליהם וקבלת חוות דעת בעניינם.

„¯˘Ó ˙Ú„Ï ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,ÔÈ‡ ÔÂ¯˙È ÏÎ  ÏÚ ÌÈ Â˘ ÌÈÙ‚‡ Ï˘ ˙Â¯˙ÂÒ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ·
 ˜ÙÒÂ‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â   ÏÚ ËÈÏÁÓ‰ Ì¯Â‚‰ È ÙÏ ˙ÂÙÂ˘Á ÂÈ‰È ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ì‡ ‡Ï‡

‰˘„Á ˙Â¯˘˜˙‰ .Ì‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ  Ô˙Â  Â‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‰¯ÂÓÁ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ ˙È 
 ÌÈ˙Â¯È˘,ÌÈÂÒÓ  ÈÂˆ¯ ÈÎÈ„ÈÏ ‡·ÂÈ ¯·„‰˙Ú  Ì¯Â‚ÏÏÎ˙Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ· - Ì‡˙‰·  ÏÂ˜È˘Ï

 ÍÎÏ ÌÈ‡˙Ó‰ Ì¯Â‚Ï ¯˘‡· ‰˙Ú„ - ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ ÙÈ ‡Â‰ ÈÎÂ  Í˘Ó‰ È·‚Ï ÌÈËÈÏÁÓ‰
‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÏÎ ‡Ï .˜ÙÒ‰ Â˙Â‡ ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  ˙‡ ıÂ¯ÁÏ

‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ Â˙„Â·Ú· ÔÏ·˜ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÏ¯Â‚,  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ˙·ÂÁ Í‡
È ¯ÂÓ‡Î ˙Ú„ ˙ÂÂÁ˘ ˙·ÈÈÁÓ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ Î ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÔÂ·˘Á· Â‡·Â

„¯˘Ó .ÂÓÚ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ ÈÂ‡¯  Ú‚Â · ‰È„È· ˘È˘ Ú„È‰ ÏÂˆÈ ˘
‡ËÂÊ ÈÊ¯ÎÓÂ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈÒÈ Ï ‰˘ÚÈÈ 

Ì‚ È·‚Ï ˙Ï·˜ ˙ÂÚˆ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÈ·ÓÂÙ ,ÈÎÂ ˙ÂÂÁ ˙Ú„‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ Â„ÓÚÈ Ì‚ È ÙÏ 
˙„ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ Ì¯Ë ˙Ï·˜ ‰˙ËÏÁ‰13.   

 ¯ÊÚ ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ¯˘‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â ˘Î¯‰ ÌÂÁ˙· ÏÏÎ˙Ó ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰
 ÌÈ Â˙  ÛÂÒ‡Ï ÔÎÂ Ï„Â‚Ï ‰ Â¯˙È ˙‡ Ïˆ Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÙ‚‡Ï

È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙ‚‡Ï ,ÍÎÏ ¯·ÚÓ .‰¯˜· Úˆ·ÏÂ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ Ô
 ÌÈÙ‚‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Â·˘ ·ˆÓ· ,ÂÊ Û‡ ÂÊ ‡Ï .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È · ˙ÂÈÁÓÂÓ
 ˘˘Á ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰¯˜· ‡ÏÏÂ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜ÙÒ‰ ÌÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ¯˘˜ ÌÈ¯ˆÂÈ ÌÈ Â˘‰
 ˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ¯˘˜˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙ‚‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ

˘ ÌÈ¯ÈÁÓ·Â ÌÈ‡ ˙· ˜ÙÒ‰ Â˙Â‡ ÌÚ .˙Â¯È˘ Â‡ ¯ˆÂÓ Â˙Â‡ ¯Â·Ú ÌÈ Â  

 

__________________ 

  (ה) לתקנות. 22מן הראוי לעגן אפשרות זו מלכתחילה במסמכי המכרז. ראו גם תקנה    13



  367  עיריית ירושלים

  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

   להתקשרויות נבחרות דוגמאות

  התקשרויות העירייה עם חברה א' 

 2014-2011בשנים . 2002 משנת שיפוצים בעבודות העירייה מאגפי ידי כמה הועסקה על א' חברה
ונוער)  חברה התקשרו מינהל תרבות ופנאי (באמצעות אגף הספורט, אגף התרבות והאמנויות ואגף

 2014-2011ומינהל החינוך החרדי עם חברה א' לצורך ביצוע שיפוצים במבני ציבור שונים. בשנים 
מיליון ש"ח  6.4- וכ 13-כ, 6.4- , כ3.7- היה היקף התקשרויות המינהלים האמורים עם חברה א' כ

  בהתאמה.

 ויפורט'. להלן א חברהתרבות ופנאי עם  מינהל של ההתקשרויות אתמבקר המדינה בדק  משרד
  .הממצאים

  

È ‡  Ù Â  ˙ Â · ¯ ˙  Ï ‰  È Ó  È  · Ó ·  ‰ ˜ Â Ê Á ˙ Â  Ì È ˆ Â Ù È ˘  ˙ Â „ Â · Ú  

הוא נקבע כי עירייה רשאית להתקשר בחוזה על פי מכרז זוטא אם ערכה של ההתקשרות  8בתקנה 
, 2011בטווח סכומים מסוים שמתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן. במועד הרלוונטי, פברואר 

ההליך מאפשר לעירייה לפנות לארבעה עד  ש"ח. 660,300-לש"ח  135,200היה טווח הסכומים בין 
אמורה ועדת המכרזים של העירייה לקבלת הצעות מחיר, במקום לנהל מכרז פומבי.  14שישה ספקים

אמורה  . הוועדההרשאים להשתתף במכרז זוטא הספקים) - (להלן  נהל רשימה של ספקים וקבלניםל
   .הספקים אל הגורמים בעירייה ע את אמות המידה שלפיהן יפנווקבגם ל

יצאה עיריית ירושלים במכרז זוטא לעבודות שיפוצים ותחזוקה במבנים שמפעילים  2011בפברואר 
אגפי התרבות והאמנויות, החברה והנוער והתרבות התורנית. במסמכי המכרז הוגדר במפורש מה הן 

ח. העירייה "ש 618,161היה העבודות הנדרשות לביצוע. אומדן העירייה לעלות ביצוע העבודות 
פנתה לשמונה קבלנים, אך רק ארבעה מהם נענו ורכשו את מסמכי המכרז, בהם חברה א'. הצעתה 

מהאומדן. שלוש ההצעות האחרות היו  20%- נמוכה ביותר מ - ש"ח  490,890של חברה א' הייתה 
(ב) קובעת 22קנה . יצוין כי ת42%- והשלישית ב 18%-, השנייה ב15%- האחת ב - גבוהות מהאומדן 
תמליץ על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים  כי ועדת המכרזים

  בהתחשב עם האומדן שנמסר.

, לאחר קיום מכרז הזוטא, אישרה ועדת המכרזים של העירייה את התקשרות אגף 2011במרץ 
   ן היה גבוה.התרבות והאמנויות עם חברה א', אף שהפער בין הצעתה לאומד

Ô„ÓÂ‡‰ ÔÈ·Â ‰ÏÂÊ‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ‰˙Ú„ ‰ ˙  ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ , Û‡
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰˘15 .  

בתשובת העירייה נמסר כי ועדת המכרזים נסמכת על חוֹות הדעת המקצועיות של כל האגפים ושל 
  אגף התקציבים בפרט. 

התרבות והאמנויות בקשה להגדלתה. בבקשה ארבעה חודשים לאחר אישור ההתקשרות הגיש אגף 
נכתב כי ההגדלה נדרשת לצורך סיום עבודת השיפוצים במרכזים ובספריות. ואולם, בבקשתו ביקש 

__________________ 

 מספר הספקים נקבע בתקנות על פי גובה האומדן שקבעה הרשות.   14

, פ"ד ‚' „ÈËÒÂÏ- ÌÈÈ˙Ú·‚ ˙È¯ÈÚ '  Ó"Ú· ˙Â Ï·˜Â ‰Ò„ ‰ ,È˜ˆÈ·Â‚  ‡' 270/66ראו למשל: בג"ץ    15
¯ÚÂ '  Ó"Ú· .‡.Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂÊÈÈ ¯ÙÚ ˙Â„Â·Ú ÔÂ„˙  3499/08; עע"ם 132-131, 129), 1966) (4כ(

 ÌÈÊ¯ÎÓ‰-  ‰ÏÂÙÚ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,18.1.09(פורסם במאגר ממוחשב(.  
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

במקום מסכום ההתקשרות  - ח "ש 618,000- כ -  ÌÂÎÒ‰Ó Ú·˜˘ Ô„ÓÂ‡Î 50%האגף הגדלה של 
להגדיל את ההתקשרות  מהאומדן), כך שלמעשה ביקש 20%- בפועל (שהיה כאמור נמוך ביותר מ

מסכום הצעתה.  È¯Â˜Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ï„‚‰ ·-89%˙ח, דהיינו "ש 927,000- עם חברה א' ל
אישרה הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן להגדיל את היקף ההתקשרות עם  2011באוגוסט 

  ח, הסכום המרבי להתקשרות במכרז זוטא נכון לעת המדוברת."ש 670,000 -חברה א' ל

 Û˜È‰ ,ÍÎ ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú· ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÍÂ˙ Ï„‚ '‡ ‰¯·Á ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰
.Ê¯ÎÓ· ‰˙ÈÈÎÊÏ ÏÈ·Â‰ ¯˘‡Â ‰¯·Á‰ ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÂÎÒÏ ¯·ÚÓ  

Ô„ÓÂ‡‰ ÔÓ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ‰ÎÂÓ  ‰Úˆ‰‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ‰ ÁÎÂ  ,¯ÂÓ‡Î,  ‰È‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ
˘¯„ Î ,'‡ ‰¯·Á ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙Â¯È·Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï.  

 ÏÈ„‚‰Ï Û‚‡‰ ˙˘˜·· ¯Á‡Ï „·Ï· ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ '‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰ ˙‡
 ˘È‚‰˘ ‰Ï„‚‰‰ ˙˘˜· .ÌÈÚÈˆÓ‰ ¯‡˘ ÏÂÓ Ï‡ ÔÂÈÂÂ˘· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡

· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˘˜È· Û‚‡‰ ÔÎ˘ ,˙Â ˜˙· Ú·˜ Ï „Â‚È · ‰˙ÈÈ‰ Û‚‡‰-89%  - 
.˙Â ˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰Ï„‚‰‰ ˙¯˜˙Ó ‰·¯‰· ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘  

כי היא עמדה בתנאי המכרז  נכתב 2015 ביוני המדינה מבקר חברה א' למשרד בתשובה שמסרה
וכי המחיר שדרשה נקבע לפי העבודות שנדרשו במכרז והתבסס על שוויין המקובל  ,באופן מדויק

של עבודות דומות. לפי תשובת החברה, מספר העבודות שהועברו אליה מהעירייה היה המשתנה 
  רות הכולל ומקורו בצורך שהיה לעירייה. היחיד שהשפיע על היקף ההתקש

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÈÎ ÏÚ  ˙Úˆ‰˘ ‰„·ÂÚÏ ‰¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
¯·Á‰ '‡  ‰ÎÂÓ ‰ÏÚÓÏ·Â ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ÏÎÓ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· Ó-20%  ‰Ú·˜˘ Ô„ÓÂ‡‰Ó

,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘˜·Ï ‰È‰ ˘¯„  ÔÎ ÏÚÂ ÌÈ¯·Ò‰ Û‚‡‰Ó Ú‚Â · ¯ÚÙÏ  .ÈÙÒÎ‰  

  

 Ë ¯ Â Ù Ò ‰  Û ‚ ‡  ˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  

ן ת ל ד ג ה ו ת  ו י ו ר ש ק ת ה ת  ו כ ר א   ה

לקבלת  60/11פרסמה מחלקת המכרזים בעירייה עבור אגף הספורט מכרז פומבי  2011ביולי  .1
ח, "מיליון ש 5הצעות מחיר לשיפוץ אולמות ומתקני ספורט ברחבי העיר. היקף המכרז היה 

זוכים. למסמכי המכרז צורף כנספח והובהר בו כי העירייה רשאית לחלק את העבודה בין שני 
כתב כמויות ובו פריטים שונים (עבודות ומוצרים) בחלוקה לפי פרקים, ובצדו של כל פריט 
צוין מחיר. המשתתפים במכרז התבקשו לנקוב בהצעותיהם באחוזי ההנחה שהם מציעים על 

  כל פרק בכתב הכמויות.

ו את הציונים הגבוהים ביותר בהתבסס . הללו קיבל'ב וחברה 'במכרז זכו שתי חברות: חברה א
התקשרה עמן  2011על שקלול שיעורי ההנחה שהציעו על כל פרק בכתב הכמויות. בספטמבר 

העירייה בחוזים לביצוע עבודות שיפוצים למשך שנה, עם אפשרות להאריך את החוזה בשנה 
  שנים. בכל סוף שנת התקשרות. נקבע כי תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על ארבע 

אישרה הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן את בקשת אגף הספורט להגדיל את  2012ביולי 
לצורך ביצוע עבודות המופיעות בכתב הכמויות  50%- היקפה של ההתקשרות עם חברה א' ב

). קרי, הגדלה בהיקף כולל של 7(3לצורך עבודות שאינן מופיעות בו, זאת לפי תקנה  25%- וב
לפי הבקשה שהוגשה לוועדה. בעקבות אישור הוועדה נחתם חוזה בין  -ש"ח מיליון  1.875
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 50%- עולה כי ההגדלה ב 2012העירייה לחברה א'. מהאזנה להקלטת דיון הוועדה מיולי 
החברה  -  'ב נועדה לתשלום על עבודות נוספות שעתידה לבצע חברה א', הואיל וחברה

נועדה לתשלום על ריצוף  25%-דלה ב"לא מתפקדת", וכי ההג -השנייה שזכתה במכרז 
  אולמות כדורסל בפרקט (נושא זה יפורט בהמשך). 

נכתב כי היא חרתה על דגלה את  2015במאי מבקר המדינה  בתשובה שמסרה חברה ב' למשרד
איכות ביצוע העבודה והשירות, כי יש לה לקוחות רבים ומגוונים וכי היא מסתייגת מהגדרתה 

ב כי העבודה עם העירייה לא הייתה פורייה וכי העבודות שהחברה כ"לא מתפקדת". עוד נכת
כדוגמת הצבת חשמלאי בכוננות למשחקי  ,התבקשה לבצע היו בהיקפים קטנים ושוליים

  להפסיק את ההתקשרות ביניהן.  ,בהסכמה עם העירייה ,ספורט. לנוכח האמור החליטה החברה

, ביקש אגף 2012ברה א', באוגוסט חודש אחד לאחר שאושרה הגדלת היקף ההתקשרות עם ח
, 2013הספורט מהוועדה אישור להארכת התקשרותו עם חברה א' בשנה נוספת, עד לספטמבר 

מיליון ש"ח. כמו כן ביקש את אישורה של הוועדה להמשיך ולנצל גם בשנת  2.5בהיקף של 
חודש ההתקשרות השנייה את שארית תקציב ההגדלה שאושר עבור שנת ההתקשרות הראשונה 

ובסוף כאמור,  האישרה את הארכת ההתקשרות והגדלת אחד קודם לכן כמפורט לעיל. הוועדה
  שתוקפו לשנה. חוזה  נחתם בין הצדדים 2012אוגוסט 

נוכח הטענה כי חברה ב' "לא מתפקדת", בתום שנת ההתקשרות הראשונה של העירייה עם  .2
ש כי בתקופה הרלוונטית כולה , הופסקה ההתקשרות ביניהן. יודג2012חברה ב', בספטמבר 

בלבד  10%-כ -ש"ח  250,000- קיבלה חברה ב' מאגף הספורט הזמנות עבודה בהיקף של כ
 מהתקציב שיועד לעבודות שהייתה אמורה לבצע באותה תקופה.

הועלה כי אף שחוזה ההתקשרות בין העירייה לחברה א' לשנת ההתקשרות השנייה היה, 
ש"ח" (ההדגשה במקור בחוזה), הרי  Ú 4,375,000„של "בתוספת ההגדלה כאמור, בסכום 

 4.96-, בסך כולל של כ60/11שבאותה תקופה ביצעה העירייה רכישות מהחברה, על פי מכרז 
ש"ח מעבר  600,000מיליון ש"ח. דהיינו, העירייה ביצעה רכישות מחברה א' בסכום של כמעט 

  באותה עת.לסכום הקבוע במפורש כסכום המרבי על פי החוזה התקף 

וחלוקת העבודה  ,מיליון ש"ח לשני ספקים 5היה  60/11בתשובת העירייה נכתב כי היקף מכרז 
ביניהם תוכננה מלכתחילה באופן מאוזן והייתה אמורה להיקבע על ידי העירייה בהתאם 
 לזמינות הקבלנים, איכות השירות וטיב העבודה באופן שיקנה לעירייה את מרב היתרונות. עוד

 ,לא עמדה בתכנית העבודה שנקבעה לה למרות התראות שקיבלה חברה ב'העירייה כי  מסרה
   החליטה בעצמה שלא להאריך את התקשרותה עם העירייה.החברה בסופו של דבר ו

 ÌÂÒ¯Ù ˙ÙÂ˜˙· ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ‰È˙Â ÂÂÎÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ ˘· Ê¯ÎÓ‰2011‰ËÈÏÁ‰ ‰ÓˆÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ È¯‰ ,  ‰ÊÂÁ ÏÚ '‡ ‰¯·Á ÌÚ ÌÂ˙ÁÏ

 ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÈ„‚‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈÂÒÓ ÌÂÎÒÏ ˘‡¯Ó Ï·‚Â‰˘ ˙Â¯˘˜˙‰
 ËÚÓÎ· ‰¯·Á‰ ÌÚ600,000  .·ÈÈÁÓÂ ÌÂ˙Á ‰ÊÂÁÏ „Â‚È · ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ Á"˘ 

מכרז  - , לאחר סיום ההתקשרות עם חברה ב', פרסמה העירייה מכרז נוסף 2013בתחילת שנת  .3
אף הוא לשיפוץ אולמות ומתקני ספורט בעיר. במכרז נכתב כי לעירייה תקציב  -  9/13פומבי 

), לא צוין במכרז זה כי 60/11מיליון ש"ח לצורך זה, אולם להבדיל מהמכרז הקודם ( 5של 
  לק את העבודה בין שני זוכים. העירייה רשאית לח

החליטה ועדת המכרזים של העירייה על בחירתה של חברה ג' לזוכה במכרז,  2013בפברואר 
מיליון ש"ח  5והעירייה התקשרה עמה למשך שנה. התקציב שהוקצה על ידי העירייה היה 

ין חברה כאמור. משכך, הדעת נותנת כי אגף הספורט יחלק את עבודות שיפוצי מבני הספורט ב
; א' לחברה ג' לפי יחס הסכומים הנקובים בחוזים שנחתמו עמן בהתאם למסמכי המכרז
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

. 'ג לחברה"ח ש מיליון 5ועד לחברה א'  ש"ח (לא כולל הגדלות) מיליון 2.5עד , לאמור
  בפועל, כפי שיוצג להלן, חלוקת העבודה בין שתי החברות לא נעשתה בהתאמה הנדרשת.

מיליון ש"ח, וכי אף שלביצועו  5היה  60/11י היקף התקציב למכרז בתשובת העירייה נכתב כ
(למשל, נבחרו שני קבלנים הייתה יכולה העירייה להפעיל את העבודות במכרז דרך קבלן אחד 

עוד נאמר בתשובת העירייה כי  לעיל). שמובאתהעירייה  שלבתשובתה  כמובהר, זמינות נוכח
לפי תכנית עבודה באופן שוויוני, אך במהלך  היא חילקה את העבודות בין שתי החברות

שלושת החודשים הראשונים להתקשרות עם חברה ג' איכות העבודה והשירות שנתנה החברה 
  ועל פי המלצת מהנדס הפרויקט הופחתה כמות העבודה שהועברה לה. ,הייתה נמוכה

ג') נכתב תשובת חברה  -(להלן  2015בתשובה שמסרה חברה ג' למשרד מבקר המדינה במאי 
כי בכל המכרזים שבהם זכתה בעירייה ובתאגידיה היא עמדה בכל התחייבויותיה לשביעות 

  רצונם של הגורמים הנוגעים בדבר.

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÙÂ˜˙· ˙ÈË ÂÂÏ¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙È¯˘Ù‡‰ ˙È·¯Ó‰  ÌÚ
 '‡ ‰¯·Á‰˙ÈÈ‰ 4.37 ÔÂÈÏÈÓ ˘ Á"„·Ï·  ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ,(˙ÂÏ„‚‰ ÏÏÂÎ)·Èˆ˜˙ 

˙Â¯˘˜˙‰  (˙ÂÏ„‚‰ ‡ÏÏ)ÍÒ· 5 ÔÂÈÏÈÓ ˘.'‚ ‰¯·Á ÌÚ Á"  ‰ÚˆÈ·˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ,ÏÚÂÙ·
 Ï˘ ÌÂÎÒ· ÂÈ‰ '‡ ‰¯·ÁÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰5  ˙Â˘ÈÎ¯ ‰ÚˆÈ· '‚ ‰¯·ÁÓ ÂÏÈ‡Â Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 Ï˘ ÌÂÎÒ·2 .„·Ï· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ  ,‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ·˙Ù„Ú‰ ‰¯·Á ‡ ‡ÏÏ 'ÌÈÓÚË 
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÍÎÏ· ,ÔÙÂ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰ ÓÓ ‰˘Î¯ ˙Â„Â·Ú · ÈÙ Ï˘ ÌÂÎÒ2.5  ÌÂÎÒÓ

‰˘Î¯˘ ˙Â„Â·Ú‰ ÂÏÏ‰ ÌÈÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ '‚ ‰¯·ÁÓ, ‰ È‡ ‰ÏÂÚ ‰ ˜· „Á‡ ÌÚ ˙Â Â¯˜Ú 
ÔÂÈÂÂ˘‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â È‚‰‰Â ˙ÂÁ ‰Ï ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈ ÈÈ Ú· ‰Ï‡.  

, חצי שנה אחרי ההתקשרות עם חברה ג', ביקש אגף הספורט להאריך את 2013באוגוסט  .4
 4.37-ל - 75%-) וכן להגדילה ב2014בשנה נוספת (עד ספטמבר ההתקשרות עם חברה א' 

שנת ההתקשרות השלישית), אך הבקשה  - ח. בקשתו להארכה התקבלה (להלן "מיליון ש
להגדיל את ההתקשרות נדחתה. מהקלטת הדיון של הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן 

יח להציג לפני הוועדה צורך עלה כי בקשת אגף הספורט להגדלה נדחתה כיוון שנציגו לא הצל
  ממשי בהגדלה המבוקשת. 

‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Û˜È‰ ,‰Ï„‚‰‰ ˙˘˜· ˙ÈÈÁ„ ˙Â¯ÓÏ  ˙ÙÂ˜˙· '‡ ‰¯·ÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Î ‰È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰-4.86 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" .‰¯˘Â‡ ‡Ï˘ ‰Ï„‚‰‰Ó Û‡ ‰Â·‚ ,Á  

 ÏÂ„‚ ‰Î ÌÂÎÒ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ˆÂ‰ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó - ÓÎ ËÚ
2.4  Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ-  ,˙‡Ê ÏÎ .Ô˙Ï„‚‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Î¯‡‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È ·

 „Â‚È ·Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â Ó‡ ‰Â ˙Â¯È‰Ê‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ÍÂ˙
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ· ˙Â Â¯˜ÚÏ  
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 1לוח 

סכומי ההזמנות מהחברות הזוכות במכרזים לשיפוץ מבני ספורט (באלפי ש"ח) 

 *2014-2011 לשנים
Ê¯ÎÓ‰  ‰ÙÂ˜˙‰  '‡ ‰¯·Á  '· ‰¯·Á  '‚ ‰¯·Á  

    249  3,126  תקופת ההתקשרות הראשונה  60/11

      4,960  תקופת ההתקשרות השנייה

      4,865  תקופת ההתקשרות השלישית

      776  תקופת ההתקשרות הרביעית

  2,000      תקופת ההתקשרות הראשונה  9/13

 511     תקופת ההתקשרות השנייה

  353      תקופת ההתקשרות השלישית

Î"‰Ò   13,727  249  2,864 
  2012ספטמבר  - 2011ספטמבר : הראשונה ההתקשרות תקופת : 60/11 מכרז  * 

  2013ספטמבר  - 2012 ספטמבר: השנייה ההתקשרות תקופת    
  2014ספטמבר  - 2013 ספטמבר: השלישית ההתקשרות תקופת    
  30.10.14 -  9.9.14: הרביעית ההתקשרות תקופת    
  28.2.14-28.2.13: הראשונה ההתקשרות תקופת : 9/13 מכרז  
  9.9.14-28.2.14: השנייה ההתקשרות תקופת    
  20.11.14-9.9.14: השלישית ההתקשרות תקופת  

 ‰˙Â¯˘˜˙‰ ÁÂÎÓ '‡ ‰¯·ÁÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÁÂÏ‰Ó
 Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ‰ÓÚ60/11 ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÂÎÓÂ  ‡Â‰ Ô˙Ï„‚‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Î¯‡‰Ï

Î-13.72  ˙Â ˘ ÍÏ‰Ó· ¯·ËˆÓ· ÏÚÂÙ· ¯˘Â‡˘ ÌÂÎÒ‰Ó ‰Â·‚ ‡Â‰Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
 ˙Â¯˘˜˙‰‰- Î-9.37  Ô È‚· ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 Â¯·ÚÂ‰˘ Ô È‚· ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ˙Â„Â·Ú‰ ÈÙ˜È‰Ó ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ‰Â·‚ '‡ ‰¯·ÁÏ Â¯·ÚÂ‰˘
Ï·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó.¯ÈÚ· Ë¯ÂÙÒ‰ È ˜˙Ó· ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ÈÊ¯ÎÓ Ì˙Â‡· ÂÎÊ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ   

 א' ההתקשרות הבסיסי של אגף הספורט עם חברהבתשובתה כי היקף טענה העירייה  כאמור
עולים בקנה אחד עם הבקשות להגדלות שהגיש אגף  אינםמיליון ש"ח, אך הדברים  5 היה

ם שנחתמו עם חברה א' שבהם נקבע ועם חוזי וועדה להארכת התקשרויות והגדלתןלהספורט 
  . מפורשות סכום רכישות מרבי הנמוך יותר מהסכום שעליו מצהירה העירייה בתשובתה

לשיפוץ אולמות  67/14מכרז  - פרסמה העירייה מכרז פומבי חדש  2014בתחילת אוגוסט  .5
 .9/13- ו 60/11ומתקני ספורט, במקום ההתקשרויות לפי מכרזים 

מיליון ש"ח, וכי שמורה לה הזכות  15ב כי לעירייה תקציב של במסמכי המכרז החדש נכת
לקבוע עד שלושה זוכים ולחלק את העבודה ביניהם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן שיקנה 

  לה את מרב היתרונות. 

חברות הגישו הצעותיהן למכרז. בשקלול ההנחות שהציעו החברות נמצא כי הצעתה של  13
חברה ג' הגיעה למקום השלישי, ולכן היא הייתה אמורה להיות בין הזוכות, ואילו הצעתה של 

  חברה א' הוצבה במקום החמישי. 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הן. בדיון , עם קבלת התוצאות, התכנסה ועדת המכרזים של העירייה לדון ב2014באוקטובר 
ביקש מנהל המחלקה לתחזוקת מתקני ספורט באגף הספורט להעמיד לבחינה בוועדה את 
שאלת ההתקשרות עם חברה ג' כיוון שלדבריו לא היה מרוצה מהשירותים שקיבלה העירייה 

  מחברה זו בשנה שקדמה לפרסום המכרז.

האגף לא היו לה העלה כי הציונים שהעניק  ג'בהערכות אגף הספורט לעבודת חברה  עיון
(מתוך  8-ל 7ונעו בין  ולא נפלו מממוצע הציונים שקיבלו החברות האחרות, נמוכים ברובם

10 .(  

טענה העירייה כי אגף הספורט שואף להשתפר ולשפר את השירות לתושב ולכן  בתשובתה
  ציונים אלו אינם נחשבים בעיניו לציונים טובים.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚ‰ Ì‚˘ ‰¯·Á ‡ 'È˜‰Ï· ÌÈ ÂÈˆ ÌÈÓÂ„ ÒÙÂË· ˙Î¯Ú‰ ˜ÙÒ 
ÈÏÂÈÓ 2014 ,¯·„Â ‡Ï ‰Ê Ú Ó Û‚‡‰Ó ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÈÓÊ‰Ï ‰ ÓÓ  ˙Â˘ÈÎ¯ÌÈ˙Â¯È˘Â 

ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ¯ÎÈ  ¯˙ÂÈ·.  

לאחר שימוע שעשתה ועדת המכרזים למנהל חברה ג' ולאחר שעיינה בהמלצות הרבות על 
חליטה הוועדה לאשר את עבודת החברה, אשר נכתבו ברובן על ידי גורמים אחרים בעירייה, ה

ההתקשרות עם החברה תוך העמדתה בתקופת ניסיון של חצי שנה, כפי שהמליץ מנהל 
המחלקה לתחזוקת מתקני ספורט בעירייה. בדיון נקבע גם כי אם חברה ג' לא תעמוד בתקופת 

  הניסיון, המציע שזכה במקום הרביעי יוכל להחליפה.

ת השירות שנתנה חברה ג' ובאיכות החומרים בתשובת העירייה נמסר כי לאור שיפור ברמ
  שבהם היא משתמשת ביקש אגף הספורט להאריך את ההתקשרות עמה בחצי שנה נוספת.

ובטרם נבחרו הזוכים בו, אישרה  67/14, שבועיים לאחר פרסום מכרז 2014באמצע אוגוסט  .6
עם  הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן את הגדלת היקף ההתקשרות של אגף הספורט

או עד קביעת זוכה  2014ח ואת הארכתה עד נובמבר "מיליון ש 6- ל 60/11חברה א' לפי מכרז 
בסך  בהגדלה, שבה נכתב כי מדובר 2014 מיולי , על פי בקשה של האגף. זאת67/14במכרז 
מיליון  מיליון ש"ח. 5 שהייתה בסכום של ,מקוריתההתקשרות של ה"ח בלבד ש מיליון

ו לרכישת עמודי סל (ַּבְסקטים), שלא הופיעו בכתב הכמויות למכרז השקלים הנוספים יועד
60/11.  

 ‰ÏÈÁ˙ ·˙Î  ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ï„‚‰Ï ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· ÈÎ ‡ˆÓÂ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰È‰ ‰Ï„‚‰‰ È ÙÏ È¯Â˜Ó‰ ‰ÊÂÁ‰ Û˜È‰ ÈÎ2.5  ‰Ï„‚‰‰ ˙Â˘˜·Ï ‰ÓÂ„· ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 ÌÈ ˘· Û‚‡‰ ˘È‚‰˘2012 Â -2013„‚‰‰ ˙˘˜·· ,ÌÏÂ‡Â . ÈÏÂÈÓ ‰Ï2014  ·˙Î· ‰ Â˘
Ó ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰ „È-2.5 Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ -5  ÒÙÂË·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 È¯‰ ,"Á"˘· (˙ÓÈÈ˜ Ì‡) ˙Ó„Â˜ ‰Ï„‚‰ Û˜È‰" Ì‚ ÔÈÈˆÏ Û‚‡‰ ˘¯„  ¯ÂÓ‡‰
 ÈÏÂÈÓ ‰˘˜··˘2014  Ô‡ÎÓ .˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ‰Ï„‚‰‰ ˙‡ ÏÏÎ Û‚‡‰ ÔÈÈˆ ‡Ï

‡‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ‚ˆÂ‰ ÈÎ ‰˘˜·· ¯·Â„Ó ÂÈÙÏÂ ‚ˆÓ Ô˙Ï„‚‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Î¯
· ˙ÓÎ˙ÒÓ˘ ,˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ‰Ï„‚‰Ï ‰ Â˘‡¯ -20%  ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰Ó „·Ï·

 .˙È¯Â˜Ó‰  
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 Ï˘ ,‰˘˜·· Ì˘¯ ˘ È¯Â˜Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ Ú˘  Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÍÒ· ‰Ï„‚‰‰ Ì‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
2.5 Î Ï˘ Û˜È‰· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ï„‚‰ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ-40%  ÌÈËÈ¯ÙÏ

Ï ‰Ï„‚‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ˙ÂÏÈ·‚Ó ˙Â ˜˙‰˘ Û‡ ,ÌÈ‚È¯Á-25%  Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙‡ÊÂ ,„·Ï·
 Â¯Á·ÈÈ Ì‡ ÍÎÓ ˙ÂÁÙ Û‡Â ,(¯·Ó·Â  ˙ÏÈÁ˙ „Ú ¯·ÓËÙÒ ÚˆÓ‡Ó) „·Ï· ÈˆÁÂ ˘„ÂÁ

 Ê¯ÎÓ· ÌÈÎÂÊ‰67/14 .Í˘Ó‰· ‰·Á¯‰· ÔÂ„ÈÈ „ÂÚ ‰Ê ‡˘Â  .ÔÎÏ Ì„Â˜ 
ת ומתקני ספורט בשליש לשיפוץ אולמו 67/14חדשות במכרז  זוכות שלוש גם לאחר שנבחרו .7

, מיהר והוציא אגף הספורט עד סוף אותו החודש הזמנות עבודה 2014האחרון של אוקטובר 
בסך  חברה ג'ל גם הזמנותזו  בתקופההוציאה  העירייה ש"ח. 644,000נוספות לחברה א' בסך 

 הייתה כאמור אחת משלוש הזוכות במכרז ,'א מחברה להבדיל חברה זו, אך, ש"ח 353,000
  .זו בתקופה גם עבודות שתקבל טבעי אך זה היה, ולכן 67/14

בתשובת העירייה נכתב כי בתקופה שבין סיומה של התקשרות על בסיס מכרז אחד וכניסתה 
 ,נמשכות לתוקף של התקשרות חדשה על בסיס מכרז שני עובר פרק זמן לא קצר שבו העבודות

ועל כן העבודות הדחופות חולקו בין שתי הזוכות במכרזים הקודמים, דהיינו חברה א' וחברה 
  ג'. 

שב ופנה אגף הספורט לוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן בבקשה להאריך  2015בינואר 
 - לחמישה חודשים נוספים  60/11את תוקף החוזה עם חברה א' רטרואקטיבית מכוח מכרז 

. הוועדה אישרה את הבקשה להארכה 2015עד לסוף מרץ  2014מתחילת נובמבר 
ורק לצורך תשלום על שלושה פרויקטים שההזמנות  2015רטרואקטיבית רק עד סוף פברואר 

  עבורם הוצאו והוחל לעבוד עליהם בתקופת החוזה שהוארכה. 

הספורט כי כל עוד  אגף את בתשובת העירייה נמסר כי היועץ המשפטי של העירייה הנחה
החברות שזכו במכרז הקודם לא סיימו עבודתן בעירייה יש להאריך את חוזה ההתקשרות בין 
הצדדים. עוד ציינה העירייה כי המדובר בהארכת חוזים לצורך תשלום בגין עבודות שכבר 

  בוצעו.

‰ Û‚‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÚÂ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó Ë¯ÂÙÒ '‡ ‰¯·ÁÓ ˙Â„Â·Ú ÔÈÓÊ‰
 Ì‚ Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÈÙ˜È‰·ÂÙÈ˘Ï Ê¯ÎÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ Ï·˜ Ï˘ Ì˙ÈÈÎÊ ¯Á‡Ïı 

˙ÂÓÏÂ‡ È ˜˙ÓÂ  ¯Á‡Ï ‰ÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙Â Â˘ ÌÈÎ¯„· ‰ÒÈ  Û‡Â Ë¯ÂÙÒ
.Ê¯ÎÓ· ‰„ÈÒÙ‰˘  

 ıÂÙÈ˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯ÂÓÁ ‰ ÂÓ˙ ÌÈÏÚÓ ÏÈÚÏ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
‰ Û‚‡ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ÂÈ˙Â˘˜· :¯ÈÚ· Ë¯ÂÙÒ È ˜˙ÓÂ ˙ÂÓÏÂ‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÍÈ¯‡‰Ï Ë¯ÂÙÒ

 ˙È·¯ÓÏ Ô˙Ï„‚‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Î¯‡‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Â ÚÈ‰Â '‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡
 ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â  È Ù ÏÚ '‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Ù„Ú‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á ˙ÂÏÚÓ ˙Â˘˜·‰

 .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈÚÈˆÓ ÈÙÏÎÂ Ì‰ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ,ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÎÊ ¯˘‡  

עירייה כי היא אינה מקבלת את טענות הביקורת ולפיהן גורמים באגף הספורט בתשובתה כתבה ה
 היקף בקביעת הביקורת ולפיה מקור הטעות הוא ,לדעתה כי העדיפו את חברה א'. העירייה מציינת

מיליון ש"ח. העירייה מוסיפה כי לא  5מיליון ש"ח ולא  2.5 היה' א חברה עם הבסיסי ההתקשרות
את למכרזים נוספים ובכך להקטין את היקפי העבודות שניתן היה למסור חובה לצ עליה יתההי

ותפקוד לקוי של הזוכים האחרים במכרזים הוא שהוביל להמשך  ,לחברה א', אך בכל זאת עשתה כן
מסירת עבודות בהיקף נרחב לחברה א'. בכל מקרה, בכל פעם שנדרשה הארכת המכרז או הגדלתו 

  רוני ובהמלצת הגורמים הרלוונטיים.הפעולה נעשתה בהתאם לנוהל העי
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בתשובתה כי אין ולא היה כל קשר פסול בינה לאגף הספורט או לכל אגף אחר  חברה א' מסרה
וכי היא גבתה מחירים סבירים ומקובלים שנקבעו בהליכים מכרזיים בגין כל העבודות  ,בעירייה

יות ותוך שמירה על הוראות שביצעה, תוך הקפדה על שימוש בחומרים תקניים ובשיטות עבודה תקנ
כי השירות שנתנה היה לשביעות רצונם של הגורמים המפקחים מטעם  וציינה הוסיפה הדין. החברה

  העירייה. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,  ‰Ù„Ú‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÔÏ‰Ï Â‚ˆÂÈÂ ÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‰ ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰ .ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎÂÊ‰ ÌÈ Ï·˜‰ È Ù ÏÚ '‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰¯Â¯·  ÁÎÂ  Û˜Â˙

 ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎÂÊ‰ È ˘Ï Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡ ÏÚÂÙ· ¯ÒÓ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÙ˜È‰˘ ‰„·ÂÚ‰
 Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡ ˙Â ÂÈÒÈ ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â '‡ ‰¯·ÁÏ Â¯ÒÓ ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÙ˜È‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ·
 ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ÏÈ·˜Ó· Â˘Ú  ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎÂÊ‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰  

‰ ‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˜ÙÒÏ ˘¯„  Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ Ï˘ ‰¯‚˘·˘ ¯·„Î ‰Ï„‚
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ÈÂ È˘ ÔÚÓ˘Ó ÍÎ ·‚‡ ÂÏ ÌÏÂ˘˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ˙Ï„‚‰Â È¯Â˜Ó‰
 ‰˙˘Ú ˘ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ‰È‡ ˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‚ÈÂÒÓ È˙Ï·Â Û¯Â‚ ¯˙È‰ ˙˙Ï ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

˘Ï ÏÂÏÚ ¯ÂÓ‡Î ¯˙È‰˘ ÔÂÂÈÎ Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ Â˙ÂÏÏÎ· Ê¯ÎÓ‰ ÔÂÈÚ¯Ï ˙Á˙Ó Ú˜¯˜‰ ˙‡ ËÂÓ
ÔÎÂ˙ ÏÎÓ Â ˜Â¯ÏÂ16 ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ˙Â˙ÈÁ˘Ï Á˙Ù ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ Û‡ ‰ÊÎ Û¯Â‚ ¯˙È‰ .

 ÚÂ‚ÙÏ ,Ê¯ÎÓ· ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÔÈ· ˙È˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯Á˙·Â ÔÂÈÂÂ˘· ÚÂ‚ÙÏ ,Ê¯ÎÓ‰ ·Ï˘· ˙Â„ÈÓ‰
˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Û‡Â Ê¯ÎÓ· „„ÂÓ˙‰Ï ‡Ï ÂËÈÏÁ‰˘ ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· 

˙Â¯˘˜˙‰‰17.  

בתשובת העירייה נכתב כי במסמכי מכרז רבים מעוגנת האפשרות להאריך ולהגדיל את ההתקשרות, 
וכי העירייה סבורה שיש לבחון כל מקרה לגופו ולקבל החלטה בדבר פרסום מכרז חדש או הגדלת 

מתן  היקף חוזה קיים. ככלל, העירייה סבורה שמבחינת היעילות הכלכלית ועל מנת לאפשר המשך
, שירותים שוטפים ללא תקלות ועיכובים, יש להעדיף הגדלת חוזה קיים על פני פרסום מכרז חדש

. עוד ציינה העירייה כי אין כמעט חוזה בין היתר בשל הזמן הנדרש לביצוע הליך מכרזי פומבי
ו לביצוע עבודה או למתן שירותים שאינו מלּווה בצורך לשנות את היקפו או מרכיביו כפי שנקבע

מלכתחילה, ועל מנת שלא להפסיק את העבודה נקבע מנגנון המאפשר הגדלת שיעור ההוצאות 
  בפטור ממכרז.

„¯˘Ó  ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚ ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙Ù„Ú‰ ÔÂ¯˜Ú
 ˙Â¯ËÓ ˘ÂÏ˘ ÌÈ˘‚‰Ï „ÚÂ  È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ‰ .ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó·-  ¯‰ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘

˙Â„ÈÓ‰18ÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÈ , ˙Â¯ËÓ‰ È˙˘ ÔÈ· ˙Â˘‚ ˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· .˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘Â ˙È
‰ ÂÈÏÚ‰ ÏÚ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ï˘ Â„È ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ,˙Â Â¯Á‡‰19 .  

__________________ 

 ). 28.8.11(פורסם במאגר ממוחשב,  ‡Â„˘ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ '  ÌÂÒ˙  ‚· 6116/10ראו גם עע"ם    16

 .291), עמ' 2006, ה (ÒÚÂ ËÙ˘ÓÌÈ˜ע' דקל, "שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז",    17

 632/81; בג"ץ 782-781, 749) 3פ"ד מח( ,ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á '  Ï‡¯˘È ˙Â ÙÒÓ 6926/93לדוגמה: ע"א    18
˙Â‡È¯·‰ ¯˘ '  ‰„‚ÈÓ)2, פ"ד לו (688/81; בג"ץ 691-690, 673 ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ '  ‰„‚ÈÓ)4, פ"ד לו (

85 ,101 ,108-105.  
; עע"ם 21) 1, פ"ד נא(Ó"Ú· ÔÂ¯‰‡ ÈÊÈ‡ ‰¯Â Ó Ï‡¯˘È ˙ È„Ó- ÔÂÎÈ˘‰ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó  '  6283/94ע"א    19

10785/02 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  Ó"Ú· ·.˙.È ˙¯·Á) 6823/10; עע"ם 897) 1, פ"ד נח  Ô˙Ó
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó '  Ó"Ú· ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘  ,28.2.11(פורסם במאגר ממוחשב.( 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙Â˘¯Ï ˙˜ ÚÂÓ‰ ˙ÂÎÓÒÏ ˙ÓˆÓˆÓ ˙Â ˘¯Ù ˙˙Ï ˘È ÏÏÎÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂˆÈ  ¯˘Ù‡Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰ ¯ÂÓ‡Î ÔÎ˘ ,˙ÓÈÈ˜ ˙Â¯˘˜˙‰ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ÏÈ„‚‰Ï ˙È¯Â·Èˆ  Ï˘

˙Â˘¯Ï ‰ÏÂÊ ‰Úˆ‰ ˘È‚È ÚÈˆÓ‰ ÈÎ ˘‡¯Ó ‰ÓÎÒ‰ Ï˘ Í¯„· ‰Ó‚Â„Ï ,‰Ú¯Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰, 
 ÈÎÓÒÓÓ ÂÊ ˙È¯˘Ù‡ ‰ÈÈËÒ .ÂÓÚ ·ÈËÈÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÊÂÁ‰ È‡ ˙ Â Â˘È Ê¯ÎÓ· Â˙ÈÈÎÊ ¯Á‡ÏÂ
 ‰ÏÏ˘  ÔÎ˘ ,ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘· ÚÂ‚ÙÏÂ ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ‰˙Â È‚‰Ó ÚÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ Ê¯ÎÓ‰

ˆ‰ ˙‡ ¯ÁÓ˙Ï ˙Â Ó„Ê‰‰ Ì‰Ó ‰ÎÏ‰ „È˙Ú· Â¯¯˘È˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙Ï Ì‡˙‰· Ì‰È˙ÂÚ
‰˘ÚÓÏ, Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ ˙‰Ó ÌÈ Â˘‰20 .  

 ˙Â·ÈÒ Ó Ú·  ‡Ï ‡Â‰˘ È¯‰ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ÈÂ È˘· Í¯Âˆ Ô „ ‰¯˜Ó· ‰È‰ ÔÎ‡˘ ÏÎÎ
 ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ‡Ï‡ ,Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡ Ï˘ Â˙ËÈÏ˘Ï ıÂÁÓ ˙Â‡ˆÓ ‰ ˙Â·ÈÒ Ó Â‡ ˙ÂÈÂÙˆ È˙Ï·

Ó …̇Ât¿̂ƒÏ ÂÏ„ÁÓÓÔÎ‡Â .ÌÈÈ˙Ó‡‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˘‡¯ ,ÈÙÎ ‚ˆÂÈ˘ ÔÏ‰Ï ,Û‚‡ Ë¯ÂÙÒ‰ „·Ú ‡ÏÏ 
˙ÂÈ Î˙ ‰„Â·Ú ˙Â¯„ÂÒÓ.  

 ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÂÚ·  ‰ÊÂÁ‰ Ï˘ ‰Ï„‚‰ÏÂ ‰Î¯‡‰Ï ˙Â˘˜·‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯˙È ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÂÏ‚Ï ‰¯ÂÓ‡‰

 .ÌÈ¯Ê ÌÈÚÈ ÓÓ Â‡ È ÈÈ Ú Í¯ÂˆÓ  

  

ע ו צ י ת ב ו ד ו ב ץ ע ו פ י ' ש א ה  ר ב ח י  ד י ל    ע

„¯˘Ó  ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ÓÎ ˙Â ÓÊ‰ ‰„Â·Ú ÚˆÈ·˘ Û‚‡ Ë¯ÂÙÒ‰ ÁÂÎÓ Â˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ 
ÈÙ Ê¯ÎÓ 60/11 .ÔÏ‰Ï ËÂ¯ÈÙ ÌÈ‡ˆÓÓ‰:  

˙  ˜ ˙ ‰ ˙ Â Ù ˆ ¯ Ë ˜ ¯ Ù ˙ Â Ó Ï Â ‡ · Ï Ò ¯ Â „ Î: הספורט  אגף הזמין 2013-2012 בשנים
 ,' עבודות לריצוף במגרש הכדורסל באולם לרנר, באולם הכדורסל בחוות הנוער הציוניא מחברה
  רמות, באולם הספורט בבית הספר דנמרק ובאולם הכדורסל לזרוס.  באולם

בעובי  P.V.C רצפת התקנתעל  הנחה הציעל מציעיםה נדרשו 60/11 למכרז שצורף הכמויות בכתב
  למ"ר.  ח"ש 141.6', עלות העבודה אמורה הייתה לעמוד על א חברהמ"מ. על פי הצעת  6

 הקבלןיתבקש  שבובכל מקרה  כי נכתב' א חברהן שנחתם בין העירייה ובי לחוזה(ב) 36 בסעיף
יתבקש הקבלן לבצע שינויים  שבונוספות שאינן כלולות במחירון וכן בכל מקרה  עבודות לבצע

הוא יהיה זכאי לתוספת שתיקבע על פי מחירוני  נוספות לעלויות לו לגרום עלוליםאשר יגרמו או 
מהמחירים הנקובים במחירון או על פי משא  15% של בהנחה) הבנייה לענף מחיריםדקל (מאגר 

המכונה  התוספתלכך  מעברכי לא תשולם לו  מפורשות נקבעומתן בין הצדדים, לפי הנמוך. כמו כן 
  .דקל מחירון על" ראשי קבלן תוספת"

(ב) 36נכתב כי על פי סעיף  2015בתשובה נוספת שמסרה חברה א' למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
ה ואין סעיף מתאים בחוזה או במחירון דקל או שלדעת העירייה המחיר במחירון דקל לחוזה, במקר

גבוה ממחיר השוק נערך משא ומתן בין העירייה ובין החברה. בסיס המשא ומתן במקרים אלו היה 
  .12%הצעות המחיר של קבלני המשנה והוסכם בין הצדדים על תשלום רווח קבלני בשיעור של 

עבודה על  הזמנות לבצע שלא הספורט אגף החליט, בעיר שונים ספורט אולמות ריצוף ביצוע לצורך
 שלא אחרים חומרים על המבוססות הצעות לקבלת לפעולבסיס כתב הכמויות שצורף למכרז אלא 

  .הכמויות בכתב צוינו

__________________ 

  ).28.8.11(פורסם במאגר ממוחשב,  ·‡Â„˘ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ '  ÌÂÒ˙  ‚ 6116/10ראו גם עע"ם    20
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‡ˆÓ   ÈÎ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  ‰˙ Ù‰ÓˆÚ·  ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÙÒÏ˙Ï·˜Ï  ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ÌÂÏ˘˙‰ 
 ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÏÂ˘ ‰„Â·Ú‰ ¯Â·Ú‰¯·Á ‡ ,' ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ï ‰ÓÏÈ˘ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â12% ÌÂÏ˘˙‰Ó 

ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ‰ÓˆÚ ˙ÙÒÂ˙Î ÔÏ·˜ È˘‡¯ .  

 מדי) מקובל ראשי קבלן תוספת תשלומי תוךבקבלן מסגרת ( שימושכי  בתשובתהמסרה  העירייה
  .שגרתית בהתנהלות מדובר איןזאת  עם וכי ,בפעם פעם

 ועובדיה משפטית באחריות נשאה, העבודות את וריכזה ניהלה היאבתה כי בתשו מסרה' א חברה
מהתשלום על  25% לדרוש תוספת בשיעור אף יכולה הייתהולדעתה בעבור זאת  -  בשטח פיזית היו

הוסיפה כי הרווח התפעולי של החברה בהתקשרויותיה עם  עוד. אלה בנסיבות העבודה, כמקובל
 אמור שהיהנמוך מהרווח לפיכך גם העירייה לעתים נמוך מהרווח המצופה מפרויקטים מסוג זה ו

  פי ההסכם עם העירייה.  על לה להיות

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,˙Â¯˘˜˙‰ ¯‡Â˙ÓÎ ÏÈÚÏ Ì‡ ÔÈ· ,‰˙˘Ú  È„Ó ÌÚÙ ÌÚÙ·  ÔÈ·Â
 ,‰¯‚˘ Í¯„· Ì‡‰ÏÈ·ÂÓ  .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï  

˙ Â Ó Ï Â ‡  ˜ ¯ Ó  „  ¯ Ù Ò ‰  È ˙ · ·  Ë ¯ Â Ù Ò ‰Ò Â ¯ Ê Ï Â :הספורט  אולם ריצוף לצורך
ספורט בשכונת נווה יעקב), פנו נציגי אגף הספורט ה(וכן אולם  לזרוסבבית הספר דנמרק ואולם 

לספק אחר העוסק בייבוא, שיווק והתקנה של רצפות ומתקנים לאולמות ספורט לקבלת הצעת מחיר 
ריצוף  עבודת התקנת ההופיע 60/11 מכרז של הכמויות שבכתב אף זאתלריצוף שלושת האולמות. 

 159.3 הייתההתקנת מ"ר רצפת ספורט  עלות, שהתקבלהפי הצעת המחיר  על. ספורט באולמות
  אחרי שקלול ההנחה שהציעה חברה א'. הכמויות בכתב"ח ש 141 לעומת"ח ש

. עלות 60/11' מכוח מכרז א לחברהקבלת הצעת המחיר הנפיקה העירייה הזמנות עבודה  לאחר
 הייתהדנמרק  הספרועלות ביצוע העבודה בבית  ח"ש 77,880 הייתה לזרוסביצוע העבודה באולם 

' א לחברה 12%ש"ח. על התשלומים בגין עבודות אלה נדרשה העירייה לשלם תוספת של  89,647
  עבור שירותיה כקבלן ראשי.

ריצוף  ה עבודת התקנתהמכרז הופיע של הכמויות שבכתב אףהדברים לעיל עולה כי  מתיאור
עירייה לפנות ספורט והחברות שזכו במכרז היו אמורות לבצע את העבודה, בחרה ה מותאולב

  .בעיר ספורט אולמות שלושה לריצוףבעצמה לחברה אחרת ולקבל הצעת מחיר 

כי לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום הכדורסל הוחלט להתקין  בתשובתה מסרה העירייה
 העירייה שבושלא הופיעה בכתב הכמויות ולא במחירון דקל,  טרפלקסבאולמות אלה רצפה מסוג 

לפנות לספק אחר. עוד נכתב בתשובה כי לאחר ניהול משא ומתן עם שלושה , ולכן בחרו נעזרת
' חסכה א הספקים נבחר הספק הזול והמקצועי ביותר וגם לאחר הוספת תשלום הרווח הקבלני לחבר

  ש"ח. 60,000העירייה 

' חזרה בתשובתה על טענתה כי עלות ניהול הפרויקט באמצעותה הייתה אמורה להגיע אף א חברה
  המקובל.  לפיביצוע הפרויקט  מעלות 25%- ל

‰˙·Â˘˙Ó Ï˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‡Ï ¯Â¯· ÔÂÎÒÈÁ ‰‚È˘‰ ÈÎ ‰˙ ÚË ˙ÒÒÂ·Ó ‰Ó ÏÚ ÈÙÒÎ Í¯„· 
˙Â¯˘˜˙‰ ÂÊ ·˙Î· ‰ÚÈÙÂÓ ‡Ï Ô˜˙Â‰˘ ‚ÂÒ‰Ó ‰Ùˆ¯ Ì‡ ˙ÂÈÂÓÎ‰ Â‡ ÔÂ¯ÈÁÓ· Ï˜„ .  

˙ Â Ó Ï Â ‡ Ï Ò ¯ Â „ Î ‰ ˘ ¯ ‚ Ó · È  Â È ˆ ‰  ¯ Ú Â  ‰  ˙ Â Â Á · Â  ¯  ¯ Ï  Ë ¯ Â Ù Ò ‰ :
 ושיווק לייצור חברה נציגי עם בעירייה ספורט מתקני לתחזוקת המחלקה מנהל נפגש 2012 בנובמבר

מזו המוצעת בכתב הכמויות.  גבוההלצורך ריצוף אולמות כדורסל בעיר באיכות  ספורט מתקני
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כולל של  בשטח כדורסל במגרשי פרקט רצפות להתקנת הצעה הספורט אגף קיבל הפגישה בעקבות
  "ח. שמיליון  1.01למ"ר (לא כולל סימון המגרש), קרי  ח"ש 405מ"ר בעלות של  2,500

, לא פרסמה כנקבע בתקנות היקפה הגבוה של הצעת המחיר, אשר מחייב פרסום מכרז פומבי למרות
ואף לא פנתה לספקים נוספים לצורך קבלת הצעות מחיר. במקום זאת התקשרה  כזההעירייה מכרז 

 הכדורסלאולם לרנר) ואולם  - (להלן  לרנרהספורט  במרכז הכדורסלהעירייה, לצורך ריצוף אולם 
 העסקה'. א חברהבאמצעות  ורהאולם חוות הנוער), עם החברה האמ -(להלן  הציוני הנוער בחוות

 לחברה שולמהש - 12%בשיעור של  - הראשי לקבלן התוספתש"ח, כולל  650,000- הסתכמה בכ
ועבור ריצוף אולם חוות  ח"ש 390,000' א הלחבר העירייה אפואריצוף אולם לרנר שילמה  עבור'; א

בתשובה השלישית שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה בסך הכול.  ח"ש 259,137 - הנוער 
רמות  תשובתה השלישית של העירייה) הוסיפה העירייה כי גם אולם - (להלן  2015באוגוסט 
מ"ר רוצף ברצפות פרקט על ידי הספק האמור, ועל פי הצעת מחיר זו וגם בעבור  795ששטחו 

  עבודה זו שולמה לחברה א' תוספת קבלן ראשי. 

 לריצוף מחיר הצעת לקבל בבקשה ספקים לשלושה פנה הספורט אגף כי נכתב העירייה בתשובת
. בתשובתה השלישית ביותר לההזו הייתה שהצעתו הספק עם להתקשר ובחר הספורט אולמות

 משמעותי באופן נמוךעדיין  - הכולל תוספת קבלן ראשי - ששולם המחיר העירייה כיהוסיפה 
 המקצועי וכי הדרג האמורה, התוספת תשלום ללא 15%של  בהנחהדקל  מחירוןעל פי  העלותמ

  למעשה בתום לב ולטובת העירייה. פעל הספורט באגף

 ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ÓÊ‰‰ ÚÂˆÈ· Í¯„ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ
 È¯‰ Ï˜„ ÔÂ¯ÈÁÓ ÈÙ ÏÚ ‰ ÓÊ‰ ÚÂˆÈ·Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÂÊ ‰˙ÈÈ‰ È˘‡¯ È Ï·˜ ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘˙ ÍÂ˙
 ÏÎÎ ,‰ÏÂÊ ‰˙ÈÈ‰ '‡ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ Ë˜¯Ù‰ ˙ÂÙˆ¯Ó ˜ÙÒ ÌÚ ‰¯È˘È ˙Â¯˘˜˙‰˘

(˙ÂÓ¯ ÌÏÂ‡ ÛÂˆÈ¯ ÌÚ „ÁÈ) ˙Â ÓÊ‰‰ Û˜È‰ .¯˙ÂÈ „ÂÚ ,‰‡¯ ‰  ·ÈÈƒÁÂ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÏÚ ‰ÏÚ
 ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÂ ,È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ‡ÂÙ‡

 Ï˘ ÌÂÏ˘˙· ‰˙ÎÊ ¯˘‡ ,'‡ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÓ‡‰ ˜ÙÒ‰12%  ‰˜È Ú‰˘ ÈÏ· ‰˜ÒÚ‰Ó
.‰¯ÂÓ˙ ÏÎ  

ÌÂÒ¯Ù Ê¯ÎÓ È·ÓÂÙ 60/11 ıÂÙÈ˘Ï È ˜˙Ó Ë¯ÂÙÒ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÏÂÏÎÏ ·˙Î· 
˙ÂÈÂÓÎ‰  ÂÏ Û¯Âˆ˘ÌÈ‚ÂÒ  ÌÈ Â˘Ï˘ ÛÂˆÈ¯ ˙ÂÓÏÂ‡Ï ÏÒ¯Â„Î .·˙Î· ˙ÂÈÂÓÎ‰  ¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ 

 ‚ÂÒÛÂˆÈ¯ „Á‡ „·Ï·Â ,Û‡ ˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ ÈÓÊ‰ ÏÎÏ ˙ÂÁÙ‰ ˘ÓÁ ˙Â„Â·Ú ÛÂˆÈ¯  Ê‡Ó
‰˙Â¯˘˜˙‰ Ê¯ÎÓ· ,‡È‰ ‡Ï ‰¯Á· ˘Ó˙˘‰Ï Û‡·  ‚ÂÒ· Ô‰Ó ˙Á‡ÛÂˆÈ¯ ‰Ê .˙Á˙ ˙‡Ê 

 ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘˜˙‰Ï ‰¯Á·‰¯·Á ‡ È‚ÂÒ ‰Ï Â˜ÙÒÈ˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á ÌÚ 'ÛÂˆÈ¯ ÌÈ Â˘ 
 ‚ÂÒ‰Ó‰ˆÙÁ˘ Â· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ .  

¯ÂÓ‡‰ ÏÈÚÏ  ,„ÈÚÓ¯ÚˆÓÏ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ È Ï˘¯ ÁÂÒÈ  ÏÚ ,
 ¯Á‡Ï Ì‚˘ ÔÂÂÈÎ ‰¯ÓÂÁ ‰ ˘ÓÔ˙Â‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ˜ÙÒ ÌÚÛÂˆÈ¯Ï  ˙ÂÓÏÂ‡

‰Ë¯ÂÙÒ, ‰ ÚË·  È‚ÂÒ ÈÎÛÂˆÈ¯‰ ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ‡Ï Â‡ˆÓ  ·˙Î· ˙ÂÈÂÓÎ‰ Ï˘ Ê¯ÎÓ 60/11 ,
ÈÒÂ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÈÎ˘‰ ‡ÏÛ ÌÈ‚ÂÒ Ï ‰Ï‡È·˙Î ˙ÂÈÂÓÎ‰  ÌÈÈ·ÓÂÙ‰ ÌÈÊ¯ÎÓÏ ÂÙ¯Âˆ˘
 ˙ÂÓÏÂ‡ ıÂÙÈ˘Ï ÌÈÙÒÂ ‰Ë¯ÂÙÒ‰ - 9/13 Â -67/14 -  ¯Á‡Ï ÂÓÒ¯ÂÙ ¯˘‡Â˘Ú ˘ 

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰.  

 באמצעות ולא פומבי במכרז אלו עבודות לבצע מקום שהיהכתבה העירייה כי ייתכן  בתשובתה
 בזמן כיהוסיפה  העירייהבחשבון במקרים מסוג זה בעתיד.  תובאהביקורת  הערת וכי ראשי, קבלן

, וכי היא יסודי באופן הספורט אולמות ריצוף סוגי סוגיית נבחנה לא למכרז הכמויות כתבי כתיבת
 תשומת בחוסר מדובר כי שלהדגי ביקשה העירייהזאת,  עםמקבלת את עמדת הביקורת בעניין זה. 

 שאינםחידושים בתחום  משּווקים לפעם מפעם וכי בחומרים גדולה תבלבד, כיוון שיש שונּו לב
  ידועים בהכרח בזמן כתיבת המכרז. 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜ÙÒ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‰¯·Á ‡ .'ÔÈ‡ ‰Ê ÈÂ‡¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÂÈ˜ Ê¯ÎÓ ‡ËÂÊ Â‡ Ê¯ÎÓ È·ÓÂÙ 

ÂÚˆÂ·È ¯Á‡Ï ˙Ï·˜ ˙Úˆ‰ ¯ÈÁÓ ˙Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ÔÏ·˜ È˘‡¯ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ‚ÂÒÓ ‰Ê  ˘È
Â ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ÌÂ˘ÓÊÂ·Ê·  ÈÙÒÎ Ï˘

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯Â·Èˆ¯ÈÚ‰ ‡ÂÙ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ ‰ÈÏÚ ÏÂ„ÁÏ Í¯„Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÂÊ.  

‰È˙ÂËÏÁ‰· ÏÈ„‚‰Ï ÔÙ˜È‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙ÂÓÈÈ˜ ,ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „ÈÙ˜‰Ï  ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘
È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÂ È˘ ÍÂ˙ Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙ Ï˘ Ì˙Â È‚‰··ÈËÈ ÌÚ ‰ÎÂÊ‰ ¯˘Ù‡ÈÂ ÂÏ ÁÈÂÂ¯‰Ï ÈÓÂÎÒ 

ÛÒÎ ÌÈÙÒÂ  ˙Ó‚Â„Î ˙ÙÒÂ˙ ÔÏ·˜ È˘‡¯ .   
˙ ˘ È Î ¯ È „ Â Ó Ú Ï Ò ) »aÌ È Ë ˜ ¿Ò : Ì ˙  ˜ ˙ ‰ Â  להחליף העירייה החליטה 2014 בשנת) 

  .בעיר כדורסל במגרשי סל עמודי

 אגף פנה כך לצורך. סל עמודי 82 להחליף הוחלט 2014 ביולי בעירייה שהתקיים דיון בעקבות .1
ש"ח לעמוד  13,000הצעת מחיר בסך  ממנה וקיבל סל עמודי המשווקת לחברה הספורט

 לרכוש החליטה העירייהוהתקנתו.  חדש עמוד רכישה של, הישן הסלעמוד  של הכוללת פירוק
 המשפטי היועץ של באישורו הוציאהאותו החודש  ובהמשך הסל עמודי את האמורה מהחברה
 82-ל ההזמנה היקף' לרכישת העמודים מאותה החברה. א לחברה, הזמנת עבודה לעירייה

 9% בגובה תשלוםבמקרה זה  גם' א חברה קיבלה ומהם, ח"ש מיליון 1.16 היהעמודי סל 
 "ח. ש 96,760 קרי, ראשי קבלן תוספתמערך העסקה כ

Û‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈ È„ÂÓÚ˘ ÏÒ Ì‰ Ô˜˙Ó È¯Ë ÓÏ‡ ˙ÂÓÏÂ‡· Ë¯ÂÙÒ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ·˙Î ÏÏÎ ‡Ï ,
 Ê¯ÎÓ Ï˘60/11 .‰Ê ¯ˆÂÓ  

„¯˘Ó  ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚ‰Â ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÈÎ ¯˘‡Î ¯·Â„Ó  Ï˘ È˙Â‰Ó ÈÂ È˘·
 ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰‰¯·Á ‡‰Ó Â„È¯Ù‰Ï Ô˙È  ¯˘‡ ,'‰ÊÂÁ  ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,È¯Â˜Ó‰

Ê¯ÎÓ Â ÈÈ Ú·21 .Û˜È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ·ÈÈƒÁ ÌÂÒ¯Ù Ê¯ÎÓ È·ÓÂÙ ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,
 ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÓ‡‰ ˜ÙÒ‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï‰¯·Á ‡ Ï˘ ÌÂÏ˘˙· ‰˙ÎÊ ¯˘‡ ,'9%  ‰˜ÒÚ‰Ó

 .‰¯ÂÓ˙ ÏÎ ‰˜È Ú‰˘ ÈÏ·¯˘˜‰· ‰Ê ÈÂ‡¯ ÔÈÈˆÏ ÈÎ ˙ËÏ˜‰Ó ÔÂÈ„ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Î¯‡‰Ï 
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È  Ô˙Ï„‚‰Â

È‡ ÂÚÈ·‰ ÌÂÁ˙· -˙ÂÚÈ·˘ ÔÂˆ¯ Í¯„Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÂÊ.  

Ì‚ Ì‡ ¯¯ÂÚ˙‰ Í¯Âˆ ÛÂÁ„ ˙ÙÏÁ‰· È„ÂÓÚ Ò‰Ï Ï˘· ÔÂÎÈÒ ÌÈÈÁÂ ,Ï˘·  ÍÎ˙ÂÚ ÓÈ‰ 
 ÔÂ ‚ Ó ˙ÏÚÙ‰ÓÍÂ¯‡ Ï˘ Ê¯ÎÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙˜„ˆÂÓ ˜ÙÒ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ,

 Ï˘ ‰ ˘Ó ˜ÙÒÎ ÏÒ‰ È„ÂÓÚ ÔÈ˜˙ÓÂ‰¯·Á ‡ ,'‡Ï‡ ¯˘˜˙‰Ï ÂÓÚ ˙Â¯È˘È ¯ÂËÙ· 
Ê¯ÎÓÓ ÁÂÎÓ ‰ ˜˙ 3)6 (ÍÂÒÁÏÂ  ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡'‡ ‰¯·ÁÏ.  

נכתב כי ההתקשרות האמורה אושרה על ידי הלשכה המשפטית של העירייה,  העירייה בתשובת
בפטור  ספקישירה עם  התקשרות המאפשרת הדין להוראת מודע היה לא עצמו הספורט אגףו

  ממכרז מחמת דחיפות. 

__________________ 

), עמ' 2006ה ( ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óראו גם: ע' דקל, "שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז",    21
315-314.  
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

˙ÂÏ‰ ˙‰ ÂÊ Ï˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯Á· ¯˘‡ , Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ '‡ ‰¯·ÁÏ ÌÏ˘ÏÌÂ˜Ó· ¯˘˜˙‰Ï 
ÔÙÂ‡· ¯È˘È ÌÚ ˜ÙÒ È„ÂÓÚ ÏÒ‰‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ,˘˘Á ‰Ù„Ú‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ Ï˘  Ï˘ ‰˙·ÂË
‰¯·Á ‡.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ '  

אישרה הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן את הגדלת היקף  2014כמוצג לעיל, באוגוסט  .2
ח. "מיליון ש 6- מיליון ש"ח ל 5- מ 60/11ההתקשרות של אגף הספורט עם חברה א' לפי מכרז 

את  יועדה לרכישת עמודי הסל. הואיל ומדובר בהתקשרות המגדילההתוספת בסך מיליון ש"ח 
שיעור הגדלת ההוצאות עם חברה א',  קייםהה על ידי הוספת פרטים לחוזה יהוצאות העירי

ה על פי ימכלל הוצאות העירי 25%על  כול היה, על פי התקנות, לעלותבשל הוספה זו לא י
  .תועלת תהיההמכרז לא  שבקיוםקבעה  העירייה תאם מועצמהן  50%החוזה הקיים או על 

מלמדת כי נציגי אגף הספורט  האזנה להקלטת דיון הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן
מיליון ש"ח וההגדלה המבוקשת בסך  5טענו לפני הוועדה כי היקף ההתקשרות המקורי היה 

ר רכישת בלבד מההיקף, והיא נועדה לתשלום עבו 20%מיליון ש"ח היא אפוא בשיעור של 
התקשרה  60/11עמודי הסל באמצעות חברה א'. ואולם כאמור, בעקבות פרסום מכרז פומבי 

ח לשנה בלבד. היקפה של ההתקשרות "מיליון ש 2.5עיריית ירושלים עם החברה בהיקף של 
מהיקף ההתקשרות השנתי עמה.  46%- עם חברה א' לצורך רכישת עמודי הסל היה למעשה כ

העירייה לא יכלה להתקשר עם חברה א' אלא אם קבעה המועצה שבקיום מכרז על פי התקנות, 
  חדש לא תהיה תועלת, ולא נמצא כי התקבלה החלטת מועצה כאמור.

בטופס ההזמנה לרכישת עמודי הסל באמצעות חברה א' נמצא כי הרכישה נסמכת על החלטת 
תה דווקא את בקשת , אשר דח2013הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן מתחילת אוגוסט 

אגף הספורט להגדיל את היקף ההתקשרות של העירייה עם החברה; על כן, לא ברור על מה 
  נסמכת ההחלטה של העירייה להתקשר עם חברה א' לצורך רכישת עמודי הסל.

 Û‚‡ ˙˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ÏÈÁ˙· ‰·¯ÈÒ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ¯˘‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Ë¯ÂÙÒ‰Ï '‡ ‰¯-4.75 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" ¯Â·ÚÎ ‰ÓÈÎÒ‰ ,Á

Ï ‰ÏÈ„‚‰Ï ‰ ˘ -6 ˘ ÔÂÈÏÈÓ" ˙ÂËÏ˜‰Ó ‰ÏÂÚ‰ ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯·„‰ .Á
 ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰ ÂÈÙÏÂ ÔÂÎ  ‡Ï Ú„ÈÓ ‰Ï Â¯ÒÓ Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡ È‚Èˆ  ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰

 ‰È‰ '‡ ‰¯·Á5  ‡ÏÂ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ2.5  ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘ÚÓÏ ‰ÂÏÈ·Â‰Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
ÎÓÒ· ‡Ï˘.‰˙Â  

בתשובתה כתבה העירייה כי בכוונתה להוציא הנחיה לאגפיה ולפיה לפני הוועדה להארכת 
התקשרויות והגדלתן יופיעו אך ורק הגורמים המקצועיים המכירים את ההתקשרות מדרגת 
מנהל מחלקה ומעלה עם החשב המינהלי שתפקידו יהיה לגבות את הבקשה ואת הנתונים 

  הכספיים המוצגים לוועדה. 
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 Ï˘ Ì˙ÂÎÊ· „·ÚÈ„· ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÂ‰Ï ÏÂÏÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ Ï˘ È˙Â‰Ó ÈÂ È˘
 ¯ÁÂ‡Ó ÈÂ È˘˘ ¯ÂÎÊÏ ÈÂ‡¯ .˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ÏÂ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘Ï Ê¯ÎÓ· ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰
 ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÈ ÈÚÓ ˜ÂÁ¯ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ,˘Á¯˙ÓÂ ˘·‚˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ Ï˘

ÎÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂ‚Î ,ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì‰È ÈÚÓÂ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .Ê¯
 ÈÙ˙˙˘Ó È„È ÏÚ Ï˘ÓÏ) ÈËÂÙÈ˘ ÔÁ·Ó· ‰Ê ÔÈÚÓ ÈÂ È˘ „ÈÓÚ‰Ï ÈÏÎÏÎ‰ Ò¯Ë È‡‰
 ·Â˜ÚÏ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÏÂÎÈ ¯„ÚÈ‰·Â ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ Ï˘· ˙ÁÂÙ (Â· Â„ÈÒÙ‰˘ Ê¯ÎÓ‰

‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Í˘Ó‰ ¯Á‡22.  

סל. במסמכי המכרז  לרכישת עמודי -  51/14 - פרסמה העירייה מכרז נוסף  2014באוגוסט  .3
), ולא צוין בהם שניתן להציע דגם שווה ערך באותו תקן (ת"י TLV2013נדרש דגם ספציפי (

). מנהל המחלקה לתחזוקת מתקני ספורט באגף הספורט מסר לנציגי משרד מבקר 5155
 ".יצור שלו[י]את הדגם וזה  [הציע] העלההמדינה כי דגם זה נבחר מכיוון ש"אחד הספקים 

ש"ח  21,000 -עות שהוצעו נמוכות במידה ניכרת מהאומדן שקבעה מחלקת הרכש כל ההצ
לעמוד סל. אומדן זה היה גבוה בהרבה גם מהמחיר ששילמה העירייה עבור עמודי סל באותו 

  ש"ח) חודש אחד בלבד לפני כן. 13,000תקן (

„ÈÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÙÈˆÙÒ Ì‚„ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÏÚ
 ¯Á‡Ó˘ Û‡ ÔÎ˙ÈÈ .˘˜Â·Ó‰ Ì‚„‰ ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘ ‰È‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ ,˜ÙÒ ˙Ù„Ú‰
 ¯ˆÂÓ Ï˘ ÌÈÈ˙Ó‡‰ ˜Â˘‰ È¯ÈÁÓ ˙‡ ‰ ÂÎ  Û˜È˘ ‡Ï Ô„ÓÂ‡‰ ÈÙÈˆÙÒ Ì‚„ ˘¯„ ˘

.Ê¯ÎÓ· ˘¯„ ˘ ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ‰ ÂÎ  Û˜È˘ ‡Ï Ì‚ ÍÎ Ï˘·Â ÏÈ·˜Ó  

  

ה ד ו ב ע ת  ו י נ כ ת ר  ד ע י   ה

נמצא כי המחלקה לתחזוקת מתקני ספורט באגף הספורט לא ניהלה תכניות עבודה מסודרות ולא 
ביצעה רישום של זהות הקבלנים המבצעים, מועדי הביצוע וכד'. כך למשל, מהרישומים הקיימים 

ש"ח ושיפוץ אולם דנמרק  429,914נעדרו שיפוצי מבנים מסוימים, כגון שיפוץ אולם לזרוס בעלות 
  באמצעות קבלני משנה.  2012מיליון ש"ח שביצעה חברה א' בשנת  1.26בעלות 

, אך בוצע בסופו של דבר 2011כי שיפוץ אולם לזרוס תוכנן לביצוע בשנת  בתשובתה העירייה מסרה
הספורט  אגף שמסר 2011. יצוין כי ברישומים הנוגעים לעבודות הצפויות בשנת 2012בשנת 
על  ,בנוגע לשיפוץ מתוכנן של אולם לזרוס. שיפוץ אולם דנמרק המדינה לא צוין דבר מבקר למשרד

אמור היה להתבצע על ידי החברה העירונית מוריה אך בסופו של דבר הוחלט לבצעו  ,פי העירייה
 על ידי חברה א'. 

 ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â„Â·Ú‰ Â˜ÏÂÁ „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡Ï ÌÈ„˜Ó ÔÂ Î˙ ‡ÏÏÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÂ˘È¯Â „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ
 Â˘‰ ÌÈ Ï·˜‰ ÔÈ· ÏÈÚÏ .ÌÈ  

החלה המחלקה לתחזוקת מתקני ספורט בניהול תכנית עבודה  2013רק מהמחצית השנייה של שנת 
מפורטת, אך כיוון שהתכנית שנמצאה במהלך הביקורת כללה נתונים על הביצוע בפועל לא ברור 

  אם חלוקת ביצוע הפרויקטים בין החברות השונות נעשתה מראש. 

__________________ 

), ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó 287 )2006ראו גם: ע' דקל, "שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז",    22
 .320-318עמ' 
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רט פועל על פי תכנית עבודה מסודרת הכוללת חלוקה בתשובתה כי אגף הספו העירייה מסרה
  נשמרת באגף על מנת שלא להתחייב כלפי הקבלנים.  -הנתונה לשינויים  -לקבלנים, אך תכנית זו 

 ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙Ï Ì‡˙‰· „Â·ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â Î„ÂÚÈ˘ ,ÌÈ Ï·˜‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ  ÔÈ· „È¯Ù‰ÏÂ ,˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ÈÙÏ

 ÏÎÎ ÌˆÓÂˆ˙˘ ˙ Ó ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙‡Ê .ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ·Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ÌÈ˜ÙÒ ˙Ù„Ú‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙È ‰  

העירייה מסרה בתשובתה כי נוכח דברי הביקורת יקפיד אגף הספורט הקפדה יתרה על גיבוש 
רטות שיכללו את חלוקת העבודה בין הקבלנים והשוואה בין התכנון לביצוע תכניות עבודה מפו

  בפועל.

  

   

  

 ¯ÈÚ· Ë¯ÂÙÒ‰ È ˜˙Ó ıÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙ ÈÁ·
 ˙Â Â¯˜Ú· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÙÒ È Ù ÏÚ ÌÈÂÒÓ ˜ÙÒ ˙Ù„Ú‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ

 .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ Ï˘ ÌÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ÔÂÎÒÈÁ‰ ,ÔÂÈÂÂ˘‰  

  

  ניקיון אצטדיון טדי

לביצוע עבודות  116/10פרסמה העירייה לבקשת אגף הספורט מכרז פומבי  2010בנובמבר  .1
ניקיון באצטדיון טדי בעיר. מרכיבי השירות הנדרש הוגדרו במפרט שצורף למסמכי המכרז. 

 12-משחקים של שלוש קבוצות כדורגל וכ 80-לפי המפרט, בכל שנה מתקיימים באצטדיון כ
  אירועים אחרים בשנה. 

בשנת פרסום המכרז התקיימו  כימבקר המדינה  תמך על נתוני העירייה, מצא משרדבהס
היה מספר  2011מהמספר שצוין במכרז), בשנת  29%- (כ ואירועים משחקים 27באצטדיון רק 

התקיימו  2014-2012 בשניםמספר שצוין במכרז). המ 43%-(כ 40המשחקים והאירועים 
  60-ו) במכרז שצוין מהמספר 58%-(כ 53ז), מספר שצוין במכרהמ 50%( 46באצטדיון 

   .בהתאמה ואירועים משחקים) במכרז שצוין מהמספר 65%-(כ

 Ï˘ Ê¯ÙÂÓ ¯ÙÒÓ Ë¯ÙÓ· ‰Ú·˜˘ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .Ê¯ÎÓ· ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰Ï ÒÈÒ·Î ‰ ˘· ÌÈÚÂ¯È‡Â ÌÈ˜Á˘Ó  

ר האירועים ובעיקר במשחקי בתשובת העירייה צוין כי ככלל, ידוע שתיתכן שונות במספ
שנה מקבלות הקבוצות משחקי רדיוס או הרחקה באופן בלתי צפוי. כמו כן,  שכן בכל ,כדורגל

הקבוצות נאלצות מדי פעם בפעם להעתיק את משחקיהן למקומות אחרים בשל פעולות תחזוקה 
  גם לקבלני הניקיון. ,לטענת העירייה ,באצטדיון. כלל זה ידוע
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚ‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ  ‰È‰ ÈÊ‡ ,"ÚÂ„È ÏÏÎ"· ¯·Â„Ó Ì‡ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È
 ¯˙ÂÈ ˙˜ÈÂ„Ó ‰Î¯Ú‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÒÒ·ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙Ú· ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰Ï ÌÂ˜Ó
 ÌÈ¯·Ò‰‰ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .ÔÂÈ„Ëˆ‡· ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ˜Á˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰

Ì È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÂÎÈ ÁÈ ‰Ï ˙‡ ˙Ú„‰ ¯ÚÙ È·‚ÏÌÈ Ó ‰Î ÌÈÎ˘Ó˙ÏÂ„‚ .ÌÈ  

ח בחודש. לפי תנאי המכרז, הצעת "ש 30,619האומדן שנקבע במכרז בגין מתן השירותים היה  .2
מהאומדן תיפסל על הסף. למכרז ניגשו שלוש חברות, בהן חברה ד'.  20%-מחיר הגבוהה ב

 בתיק של חברה ד' ברשם החברות רשום בנו של יו"ר ועד העובדים בעירייה כמנהל החברה. גם
הוא  מצוין כי בנו של יו"ר ועד העובדים בעירייה לעירייה ד' הגישה שחברה המכרז במסמכי

ומורשה חתימה בה. חברה ד' זכתה במכרזים נוספים רבים של העירייה. שתי  'ד חברה מנהל
 החברות האחרות שהגישו הצעות למכרז הן בעלות ניסיון רב בעבודות ניקיון עבור העירייה.

תשובת חברה ד') נכתב  - (להלן  2015המדינה במאי  מבקר למשרד' ד חברהבתשובה שמסרה 
כי בנו של יו"ר ועד העובדים בעיריית ירושלים אינו מנכ"ל החברה אלא מנהל הפיתוח העסקי 

  שלה.

ח לחודש. הצעותיהן של שתי החברות האחרות היו "ש 36,500חברה ד' הגישה הצעה של 
מהאומדן הן נפסלו. הצעתה  20%-שהיו גבוהות יותר מח, ומאחר "ש 51,900-ח ו"ש 51,150

של חברה ד' נותרה אפוא ההצעה היחידה שעמדה בתנאי הסף, שכן היא גבוהה מהאומדן רק 
  .2011. אשר על כן ההצעה התקבלה וההתקשרות עם החברה אושרה בינואר 19.2%- ב

- רז היו יקרות בכמהאמור לעיל עולה כי הצעותיהן של שתי החברות האחרות שהתמודדו במכ
מהצעתה של חברה ד', ואילו הצעתה של חברה ד' התאימה בדיוק רב לתנאי הסף של  40%

המכרז, כשהיא נושקת לתקרה שנקבעה לפסילת ההצעות אך אינה עוברת אותה. לא זו אף זו, 
סכום האומדן שקבעה העירייה במכרז נראה נמוך לכאורה ביחס להיקף העבודה המבוקש, ולא 

  צד חושב.ברור כי

אצטדיון טדי ופעלה בו  במכרז לניקיון היא זכתה 1997 מסרה בתשובתה כי בשנת 'ד חברה
באשר למכרז דנן מסרה ובתקופה זו למדה היטב את היקף העבודה בו.  ,שנתיים ברציפות

משחקים לשנה הנקובים בדרישות המכרז ה פרכי מס היה ידוע להבסיס ניסיונה  החברה כי על
יותר. עוד היה ידוע  נמוכים בפועל המספריםאירועים אינם תמיד נכונים, ולרוב ה פרכמו גם מס

של  ןקט מספראצטדיון ה , יפקֹוד אתכלשהי נמצאת בשפל ת כדורגלקבוצ לחברה כי אם
לתמחר את הצעתה בחכמה  החברה החליטה. לאור זאת, תקטןעלות הניקיון ו ,אוהדים

מבחינתה, ואכן לדבריה שיטה זו הוכחה  הפסדים ליצירת גבוה לא סיכון נטילת ותוךובזהירות 
כנכונה בסופו של דבר. עוד מסרה החברה בתשובתה כי היא בעלת ניסיון בשוק קבלני הניקיון 
בכלל ובאצטדיון טדי בפרט, וכי היא ידעה פשוט לתמחר טוב יותר ממתחרותיה את הצעתה. 

נימי מיו"ר ועד העובדים, וביקשה החברה הכחישה מכול וכול חשדות כאילו קיבלה מידע פ
לציין כי חרף הקרבה המשפחתית האמורה החברה נכשלה בשורה ארוכה של מכרזי העירייה. 

לניקיון אצטדיון טדי כלל ציון של אותו  2008החברה הוסיפה וציינה כי המכרז שפורסם בשנת 
  מספר משחקים כמו המכרז דנן.
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 ÁÎÂ  ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ Â˙Úˆ‰ ˙ÂÎÈÓÒÂ ˙ÂÚˆ‰‰ È¯ÚÙ
 ˙‡ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È‰ ,‰„È ÏÚ Ú·˜ ˘ ‰ÏÈÒÙ‰ ÛÒÏ ‰ÎÂÊ‰ ÚÈˆÓ‰
 „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ˙ Ó ÏÚ ,ÂÏÂÎ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡Â Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰
 Ú„ÈÓÏ Û˘Á  ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˙Â·¯Ï ,˙‡Ê .Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰

‰ È„È· ‰È‰ ‡Ï˘ ¯˘‡· Â‡ ˘¯„ ‰ È˙Ó‡‰ ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â · ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÈˆÓ
 ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡Â .Ê¯ÎÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙ÏÈÒÙÏ ˘Ó˘È˘ Ô„ÓÂ‡Ï

.˘ÓÓ Ï˘ ‰ ÈÁ· ‡˘Â ‰ ˙‡ Â Á·  

 ˙Â¯·Á‰ ÂÒÒÈ· Ô‰ÈÏÚ˘Â ,ÂÓÒ¯ÂÙ˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
Î  ÂÙ˜È˘ ‡Ï ,Ô‰È˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ˙Â¯Á‡‰ ÔÂÈ˜È ‰ ˙„Â·ÚÏ ˙ÂÈ˙Ó‡‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ‰ Â

 ÂÚ‚Ù  ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ‰ ÈÁ· .È„Ë ÔÂÈ„Ëˆ‡·
 ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú -  .˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú  

במפרט לא ניתן פירוט כלשהו המאפשר להעריך באופן מדויק ככל הניתן את מלוא עלויות  .3
ון הערכה ברורה ואובייקטיבית בנוגע לכמות, סוג ואיכות של חומרי הניקוי ומוצרי הקבלן, כג

ההיגיינה שעל הקבלן לספק. המפרט רק מציין שעל החומרים להיות "באיכות גבוהה מאוד". 
כמו כן הצעת המחיר המבוקשת מתבססת על מכלול העבודה באצטדיון באופן המאפשר מרחב 

  למוצר או השירות המסופקים.תמרון רחב מאוד למציע באשר 

 "„Â‡Ó ‰‰Â·‚ ˙ÂÎÈ‡·" ÌÈÏÈÓ‰ ÛÂ¯Èˆ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ ÚÂ ÓÏ È„ÎÂ ,˙Â·¯ ˙ÂÈÂ ˘¯ÙÏ Ô˙È  - ˙Â˘È¯„ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â¯È‰·

 ÍÈ¯ˆ ‰ÊÂÁ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .ÌÈ Ù È ˘Ï ÚÓ˙˘Ó Â È‡˘ ¯È‰·Â ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÂÁÒÂ È Ê¯ÎÓ‰
˙ ˙‡ Û˜˘Ï ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È  ‰È‰È˘ ÍÎ Úˆ·Ó‰ ÔÏ·˜‰Ó ˙Â˘¯„ ˘ ˙Â„Â·Ú‰ ¯ÈÁÓ

.ÌÈ Â˘ ‰„Â·Ú È‚ÂÒ ¯Â·Ú ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ  

בתשובתה כתבה העירייה כי היא מקבלת את הערת הביקורת לגבי הצורך בביצוע הערכה 
ועל כן נתנה הנחיה לבצע במכרז  ,מדויקת יותר של השירותים הנדרשים מהקבלן ואיכותם

של הנתונים ולהגדירם באופן שיעלה בקנה אחד עם הצרכים ולא יתפרש לשני  הקרוב ניתוח
  פנים.

תקופת המכרז נקבעה לשנה אחת עם אפשרות להאריך את החוזה בכל שנה למשך ארבע  .4
תקופות נוספות, כלומר חמש שנים בסך הכול. במועד סיום הביקורת בוצעו עבודות הניקיון 

ידי חברה ד' על פי המכרז ועל בסיס הארכות שנתיות באצטדיון טדי זו השנה הרביעית על 
  שאושרו בוועדה להארכת התקשרויות.

 Û‚‡‰ „ÁÂÈÓ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ· Ì¯Â‚ ÌÂ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰Ê Ê¯ÎÓÏ È‡¯Á‡‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰-  Ë¯ÂÙÒ‰ Û‚‡ -  ˙È˙¯Â˜È·Â ˙˘„ÂÁÓ ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÚˆÈ· ‡Ï

 ˙ ˘· ÌÒ¯Ù˙‰ Ê‡Ó Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙ ÏÚ2010  ˙Â·¯Ï ,Â·˘ È˙Â‰Ó‰ Ì‚Ù‰ ˙‡ Ô˜È˙ ‡ÏÂ
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÓÏ˘Ó ‰Ê Ì‚ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î .˘„Á Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ ‰¯·ÁÏ  '„ ÌÈ¯ÈÁÓ

 ¯·„ ,ÔÂÈ„Ëˆ‡· ÌÈÎ¯Ú ‰ ÌÈ˜Á˘Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ¯˘‡· ÔÂÎ  ‡Ï Ú„ÈÓ ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó˘
.¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ‰¯Â‡ÎÏ ‡È·Ó‰  

 ציינה עוד במכרז הבא.בתשובתה כתבה העירייה כי היא תבחן את העניין ותסיק את המסקנות 
לאגפיה, ולפיה לפני הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן  העירייה כי היא תוציא הנחיה
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יופיעו אך ורק הגורמים המקצועיים המכירים את ההתקשרות מדרגת מנהל מחלקה ומעלה עם 
  החשב המינהלי, כאמור לעיל. 

קרובים ומקורבים ושיקולים זרים על רשויות מקומיות הוחלו נורמות שמטרתן למנוע העדפת  .5
בהתקשרויותיהן ובביצוע תשלומים מהקופה הציבורית בגין עבודה וקבלת שירותים. כך 

לפקודת העיריות, "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעונין,  174לדוגמה, לפי סעיף 
ו, בשום חוזה שנעשה זוגו או שותפו או סוכנ-במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

לפקודת  76התקבל תיקון מס'  2001עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". ביולי 
א, שמטרתו לפי דברי ההסבר להחיל על העיריות סייגים על 174העיריות והוסף לה סעיף 

על פי סעיף זה,  העסקת קרובי משפחה, לרבות בצורה לא ישירה באמצעות קבלן כוח אדם.
  פחה כולל "בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם".קרוב מש

פורסם חוזר מנכ"ל  2011, ובמאי 23פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר מנכ"ל בנושא 2002בינואר 
שבו צוין מצב שבו העסקה בעירייה של מי שיש לו "קרוב משפחה [מכהן] כחבר  3/2011

אישור מיוחד של ועדת בוועד העובדים של הרשות המקומית" כאחד המצבים המחייב קבלת 
בחוזר המנכ"ל הובהר כי הוראות החוק בנושא "נועדו למנוע  השירות לעיריות לפני ההעסקה.

פגיעה בסדרי מינהל תקינים ובעקרונות השוויון בשל העדפתם של קרובי משפחה של בכירי 
הרשות המקומית (נבחרים או עובדים)", והודגש כי "בכל מקרה של ספק [יש] לפנות לשם 

 קבלת הבהרות והנחיות". 

כאמור, בנו של יו"ר ועד העובדים בעירייה הוא מנהל בחברה ד'. מבדיקות ושיחות שקיימו 
נציגי משרד מבקר המדינה עם גורמים שונים בעירייה עלה כי הקשר המשפחתי הקרוב שבין 

ל מנהל חברה ד' ליו"ר הוועד ידוע ומוכר בעירייה. הועלה כי היקף ההתקשרות הכולל ש
מיליון  40-ביותר מ 2014-2011העירייה עם החברה לביצוע עבודות ניקיון הסתכם בשנים 

  ש"ח, תוך גידול ניכר בהיקף ההתקשרות השנתי בשנים אלה.

 נועדו בנושא שפורסמו"ל המנכ ובחוזרי העיריות לפקודתא 174- ו 174 בסעיפים ההוראות
 כאשר היתר בין, זרים ושיקולים הוגנות בלתי השפעות, מקורבים העדפת של מצבים למנוע
 בכל נוכח ואשר העירייה עובדי כלל על מהותית השפעה לו אשר עובדים ועד"ר ביו מדובר
  .24העירייה עובדי מקודמים שבאמצעותן המכרזים ועדות

נכתב כי אף  2015בתשובה שמסר יו"ר ועד העובדים של העירייה למשרד מבקר המדינה במאי 
ה ד', אין לו כל עניין או ידיעה על אופן פועלה של החברה, וכי מעולם לא שבנו מועסק בחבר

שוחח או פעל בעניין באשר אין זה מעניינו לעסוק בניהול מכרזים לנותני שירותים בעיריית 
  ירושלים.

היא בהם שמכרזים לניקיון אצטדיון טדי  יצאו 1997שנת מ בתשובתה כיד' מסרה  חברה
, 2010שפורסם באותו הנוסח של מכרז  2008גם מכרז משנת  , בהםהשתתפה אך לא זכתה

לרבות מספר המשחקים בו. נוסף על כך הביאה החברה בתשובתה רשימת מכרזים מהשנים 
האחרונות שאליהם היא ניגשה אך לא זכתה בהם או נפסלה. החברה ציינה כי בכל השנים 

ים וכי "זה לא עזר לה" לזכות האלה שימש אביו של מנהלה יו"ר ועד העובדים בעיריית ירושל
במכרזים הללו. עוד מסרה החברה בתשובתה כי למיטב ידיעתה רבים הם החברות ונותני 
השירותים המשתתפים במכרזים שמציעה עיריית ירושלים ואשר קיים קשר משפחתי ישיר או 

  עקיף בין עובדיהם ובין מי מעובדי העירייה.

__________________ 

  .23.1.02מיום  1/1002חוזר מנכ"ל    23
העוסק באיוש משרה באמצעות מכרז, אחד משלושת חברי ועדת  24.0204על פי נוהל עיריית ירושלים    24

  הקבלה במכרז יהיה נציג ועד העובדים.
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 „Á‡˘ ‰¯·Á ÈÎ ,¯ÂÓ‡Î ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯"ÂÈ Ï˘ Â · ‡Â‰ ‰ÈÏ‰ ÓÓ
 ÌÈÏ„‚Â ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈÙ˜È‰· ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ·
 ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÚÂ„È ¯˘‡Î ÏÂÎ‰ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘
 ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ È˙ÁÙ˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ

 „ÁÂÈÓ·Â ,‰Ê ,È„Ë ÔÂÈ„Ëˆ‡ ÔÂÈ˜È Ï Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â · ÂÏÚÂ‰˘ ‰Ï‡˘‰ È ÓÈÒ ÁÎÂ 
 ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ,¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ Î ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ
 Ì‰·˘ ˙Â¯˘˜˙‰ Â‡ ÍÈÏ‰ ÏÎ· ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏÏÎÂ ‰ÂÂ˙Ó ˙ÚÈ·˜Ï

¯ËÓ· ˙‡Ê ÏÎ .(‰ÓÂ„ ·ˆÓ· ˙¯Á‡ ‰¯·Á Â‡) '„ ‰¯·Á ˙·¯ÂÚÓ ˙ÂÚÙ˘‰ ÚÂ ÓÏ ‰
 ˘È ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ  .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚ÙÂ ˙Â ‚Â‰ È˙Ï·

 ÛÈÚÒ·˘ ‰¯„‚‰‰ ÔÂ˜È˙ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó174  Â È ÈÈ ÚÏ ˙ÈË ÂÂÏ¯‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ
.ÌÈÙÒÂ  ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ‰· ÏÂÏÎÏÂ  

חברה ד' או בתשובתה כי תפעל לקביעת הסדרת הליכי התקשרות שבהם מעורבת  העירייה מסרה
  חברה אחרת במצב דומה בהתייעצות עם משרד הפנים.

 

  מסירת עבודות בפטור

הגורם המאשר מסירת עבודות  כאמור, הוועדה למסירת עבודות בפטור שהקימה העירייה היא
, לרבות "עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית". יצוין כי )8(3-) ו5(3 תקנותהפטורות ממכרז על פי 

ובה לקיים מכרז מוטל על העירייה כנאמן הציבור לקיים הליך שוויוני לבל ייווצר גם כאשר אין ח
מצב שבו העירייה תתקשר עם אותם נותני שירותים לאורך זמן ותמנע בכך מתן הזדמנות הוגנת 

. במועד הביקורת מסירת עבודות הפטורות ממכרזלאחרים. הוועדה פועלת בהתאם לנוהל עירוני ל
  הליכי עדכון אחרונים.היה הנוהל מצוי בת

ם סוגי החוזים שבהם עירייה ה בפסיקתו של בית המשפט העליון נקבע כי תקנות המפרטות מה
מכרז פומבי,  קיוםרשאית להתקשר ללא מכרז הן חריג לכלל שעל פיו התקשרות תיעשה בעקבות 

   .25וככל חריג יש לפרשן על דרך הצמצום

את העניין הציבורי במסירת העבודות ולמנוע, ככל  הוועדה למסירת עבודות בפטור אמורה לבחון
חברים בוועדה מנכ"ל העירייה,  2013הניתן, התקשרות חוזרת ונשנית עם נותן שירות. מנובמבר 

הכספים של  ועדת משנה של ועדתבשנים שלפני כן שימשה הוועדה  .הגזבר והיועץ המשפטי
  העירייה וחבריה היו נבחרי ציבור.

בקשות לאישור  22פעמים ובכל התכנסות נדונו בממוצע  12הוועדה התכנסה  2014בשנת 
בקשות. היקף ההתקשרויות הכולל  320- יותר מ 2014התקשרויות. בסך הכול נדונו בוועדה בשנת 

  מיליון ש"ח. 60-של הבקשות שנדונו באותה שנה היה כ

ÔÂÈÚÓ .˙Â·¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ¯ˆ˜ ÔÓÊ· ‡ÂÙ‡ ‰ „ ¯ÂËÙ· ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ 
 ¯ÙÒÓ .‰È ÙÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡˘Â · ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÎÈ  ‰È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
 ¯ÙÒÓÓ ËÚÓÎ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ ‰Â·‚ ,‰¯˘È‡ ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯ ˙‡˘Â ,‰„ÚÂÂ‰ ‰ „ Ô‰·˘ ˙Â˘˜·‰

.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ˙Â˘˜·‰  

__________________ 

); וכן עע"מ 2005( 253, 241) 6פ"ד נ"ט( ÔÂ¯„·˘ '  ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ 9660/03ראו למשל עע"מ    25
6145/12 ÓË¯‰ '  ˙ÈÏÚ ˙¯ˆ  ˙ÈÈ¯ÈÚÔ  ,13.1.13(פורסם במאגר ממוחשב.(  
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וכי היא  ,בתשובתה מסרה העירייה כי הוועדה בשום אופן לא דנה בזמן קצר בהתקשרויות רבות
יושבת על המדוכה אחת לשבועיים במשך זמן רב ודנה ממושכות ובכובד ראש בכל סעיף וסעיף 

  העולה על שולחנה.

¯ÙÒÓ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·¯‰  ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈ‡˘Â ‰ Ï˘
 ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙Â˘˜·‰ ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜˙Ó ‡È‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰È˙Â·È˘È· ˙ÏÙËÓ

‰È ÙÏ .   
 ˙ Â „ Â · Ú  ˙ ¯ È Ò Ó Ï  ‰ „ Ú Â Â ‰  ‰ Ï · È ˜ ˘  ˙ Â Ë Ï Á ‰ Ï  ˙ Â ‡ Ó ‚ Â „  Ô Ï ‰ Ï

: ¯ Â Ë Ù ·  

ד .1 ו פ י ת ר ו א ס י אישרה הוועדה למסירת עבודות בפטור התקשרות  2014בספטמבר  :כ
, כיסאות המועצה וההנהלה בעירייה 140ריפוד) של  - לביצוע עבודות לשיקום וריפוד (להלן 

 ש"ח.  230,000- העשרים, בהיקף של כ המאה של 90-ה בשנות נרכשו אשר

, בטרם התקבלה 2014לפי פרוטוקול ישיבת הוועדה למסירת עבודות בפטור מספטמבר 
 2013ההחלטה לשפץ את הכיסאות נבדקה גם האפשרות של רכישת כיסאות חדשים. בסוף 

פנתה העירייה לצורך קבלת הצעת מחיר לרכישת כיסאות חדשים לחברה ה', שממנה נרכשו 
- כיסאות חדשים הייתה מסתכמת לעירייה בכ 140כיסאות המועצה וההנהלה בעבר. רכישת 

ש"ח. אפשרות הרכישה נשללה מכיוון שלדעת העירייה איכות הכיסאות המוצעים  930,000
  פחותה מזו של הכיסאות הישנים, ואילו הם אינם נמכרים יותר. 

 Ì‚ ‡È‰˘ ,˙Á‡ ‰¯·ÁÏ ‰ÈÈ Ù Ì‡ ˜ÙÒ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Î‰ Ï˘ ˜ÙÒ‰ È„Î ‰˜ÈÙÒÓ ÌÈ˘„Á ˙Â‡ÒÈÎÏ ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ,ÌÈ ˘È‰ ˙Â‡ÒÈ

.ÌÈ˘„Á ˙˘ÈÎ¯ È Ù ÏÚ ˙Â‡ÒÈÎ ıÂÙÈ˘ ˙ÂÙÈ„ÚÏ ¯˘‡· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï  

בתשובתה מסרה העירייה כי ההחלטה לשפץ ולשקם את הכיסאות הישנים ולא לרכוש כיסאות 
אתרי אינטרנט של חברות חדשים התקבלה לאחר בדיקת מגוון סוגים ומחירים של כיסאות ב

  .שונות, והיא בשום אופן לא התבססה רק על הצעה מחברה אחת

עוד הועלה בפרוטוקול האמור לעיל כי לאחר שלילת האפשרות לרכישת כיסאות חדשים, 
, פנתה העירייה לרפד כדי לבדוק אם ניתן לרפד את הכיסאות. הרפד ענה בחיוב 2013בשלהי 

פנתה העירייה לבירור אותו עניין גם לחברה  2014מה. בתחילת ואף ריפד שלושה כיסאות לדוג
ה' ולחברה נוספת לריהוט משרדי, אך שתיהן השיבו כי אין באפשרותן לרפד את הכיסאות. כדי 
לבדוק אם יש עוד רפדים או אנשי מקצוע אחרים שיכולים לעשות את העבודה פרסמה העירייה 

  ם וריפוד אמנותי של כיסאות העירייה.קול קורא לביצוע עבודות שיקו 2014ביולי 

בתשובתה ציינה העירייה כי ההחלטה לבצע הליך "קול קורא" התקבלה בהמלצת מחלקת 
  הרכש ובאישור אגף היועץ המשפטי לעירייה בשל המרכיב האמנותי הנדרש לעבודה זו. 

  עוד הועלה כי הפרסום נעשה באתר העירייה בלבד ולא פורסם באמצעי אחר כלשהו.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„Ï ÌÈ˜ÙÒ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎÏ ˙Â ÙÏ ‡È‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙¯ËÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú
 ‰ÓÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ˙˙Ï È„Î Ì‚Â ˙ÂÈ˙Â¯Á˙ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ Ï·˜Ï È„Î ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˙‡· ‡¯Â˜ ÏÂ˜ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ .Ì˙Úˆ‰ ÚÈˆ‰Ï ÌÈ˜ÙÒ ¯˙ÂÈ˘

·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó .ÂÏ‡ ˙Â¯ËÓ ‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ „ÂÙÈ¯ ˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙ ÓÊ‰Ï ÚÂˆÈ·· ¯
 ˙ÂÚˆÓ‡· ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â·Ú ˙ÂÈ˙¯‚˘ ‡Ï ˙Â„Â·Ú

 .¯˙ÂÈ ·Á¯ Ï‰˜Ï ‰ÈÈ Ù  

), ולכן 5(3ביצוע עבודות ריפוד הכיסאות הוגדר על ידי העירייה כ"עבודה אמנותית" לפי תקנה 
ייה לחברות ההתקשרות אושרה בוועדה למסירת עבודות בפטור. פניותיה הראשונות של העיר

לריהוט משרדי לצורך ריפוד הכיסאות מצביעות דווקא על כך שבעת ההיא העירייה עצמה לא 
  סברה שמדובר בעבודה אמנותית.

היא  הכיסאות נטען כי עבודת ריפוד 2015בתשובה שמסר הרפד למשרד מבקר המדינה במאי 
את המלאכה אלא אף  אכן עבודה אמנותית, מכיוון שלא רק שאין עוד רפדים שיודעים לעשות

  אינה מסוגלת לרפד הכיסאות בעצמה. תהחברה שייצרה את הכיסאו

 ‰Ï‡Ï „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈÈ˙Â Ó‡ ÌÈË·È‰ ˘È ˙Â·¯ ˙ÂÎ‡ÏÓÏ ÔÎ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰ ˜˙ ÔÂ‚Î ˙Â ˜˙ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‰Î‡ÏÓ ÈÏÚ· È„È ÏÚ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰

3)5·ÈÈÁÓ‰ ÏÏÎ‰Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ,(  ˙˜ÈÒÙ ÈÙ ÏÚ ,˙ÂÂ‰Ó ,È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜
 ,˙ÈÚ„Ó ‰„Â·Ú" Á ÂÓÏ ˙˙Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÌÂˆÓˆ· ‰˘¯ÙÏ ˘¯„ ˘ ‰‚È¯Á ,ı"‚·
 ˙Â‡ÒÈÎ „ÂÙÈ¯ ˙Î‡ÏÓ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,ÏÏÎÎ ÔÎÏÂ ,‰·Á¯ ˙Â ˘¯Ù "˙È˙Â¯ÙÒ Â‡ ˙È˙Â Ó‡
 ÂÊ ‰Î‡ÏÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ˙˙Ï ÔÈ‡Â ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎÎ ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏ‰ Ó

È · ‰„ÚÂÂ· ¯˘Â‡˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒ˘ ¯Á‡Ó ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .˙È˙Â Ó‡ ‰„Â·Ú Ï˘ ˜ÂÓ
 ,ÌÈ˜ÙÒ ‰Ú·¯‡Ï ‰ÈÈ Ù ÌÚ ˙ÂÁÙÏ ‡ËÂÊ Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ·ÈÈÁÓ ¯ÂËÙ· ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓÏ
 ÍÈÏ‰˙˘ È„Î ÌÈ„Ù¯ ‰Ú·¯‡Ï ‰ÈÈ Ù ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÚˆ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï˘Ó

.ÔÈ˜˙ ‰È‰È ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜  

ה הצעה יחידה של הרפד, שריפד כיסאות לדוגמה לצורך בדיקת במסגרת הקול הקורא הוגש
  היתכנות העבודה. הצעת הרפד היא ההצעה שאושרה בוועדה למסירת עבודות בפטור.

בתשובתה טענה העירייה כי אין כל הבדל מהותי בין הליכי מכרז לקול קורא. בשניהם 
ם באתר העירוני וגם האינטרס הציבורי ממומש, וכמעט תמיד הליכי קול קורא מפורסמי

- העירייה סבורה כי קול קורא עדיף על פני המכרז בהיבט הציבורי על כך בעיתונות. נוסף
בשונה  ,מקצועי, זאת מכיוון שכל הליכי הקול הקורא מלווים אך ורק על ידי דרגים מקצועיים

  מהנעשה בוועדת המכרזים ברשויות המקומיות שמורכבת מדרגים פוליטיים.

 ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÙÒÎ ÍÂÒÁÏ ÔÂˆ¯ ÍÂ˙Ó ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎÓ ÌÏÚ˙Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰
 ÍÈÏ‰˙ ÌÏÂ‡ ,ÌÎ¯Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˙Â‡ÒÈÎ‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï ‰˙ÙÈ‡˘ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓÂ

¯˙È‰ ÔÈ· .ÈÂ‡¯Î ÚˆÂ· ‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰,  ‰Î‡ÏÓÎ ‰‚ÂÂÒ ‰ÏÈ‚¯ ˙·˘Á  ·Â¯Ï˘ ‰Î‡ÏÓ
;˙Â Î˙È‰‰ ˙˜È„· ÍÈÏ‰Ï Û˙Â˘ ‰È‰ ¯Á· ˘ „Ù¯‰ ;˙È˙Â Ó‡ ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰  ÌÒ¯ÂÙ

.ÈÂ‡¯Î ÚˆÂ· ‡Ï ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Â ,„·Ï· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˙‡·  

בתשובתה כי היא סבורה שעל מבקר המדינה להמליץ כי יש להעדיף הליכי קול  העירייה מסרה
קורא על פני מכרזים כאשר הדבר מתאפשר ובכפוף לאישור היועצים המשפטיים ברשויות 

  המקומיות.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ˘È‚„ÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÂÏÈ‡Â ,ÍÏÓ‰ Í¯„ ‡Â‰ Ê¯ÎÓ
.ÌÂˆÓˆ‰ Í¯„ ÏÚ ˘¯ÙÏ ˘È Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ  ¯˘‡Î ,˙¯Á‡ Â‡ ÍÎ -  ¯˘‡Î ˜¯Â-  ,¯˘Ù‡

.ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· Â˙Â˘ÚÏ ˘È ‡¯Â˜ ÏÂ˜ Ï˘ ÍÈÏ‰ ËÂ˜ Ï ,ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚ  

ם .2 ו ם י י ל ש ו ר אישרה הוועדה למסירת עבודות בפטור התקשרות להפקת  2014במרץ : י
ש"ח. התקשרות זו  238,000- בהיקף של כ 2014ירושלים וטקס יקיר ירושלים אירועי יום 

הוגדרה כאמנותית. לצורך קבלת הצעות מחיר פנתה העירייה לשלושה מציעים, ומהם השיבו 
 8פעמים, מהן  12התקשר עם העירייה  2006שניים. המציע הזול ביותר היה ספק שמשנת 

ם במקרה זה המסמכים שצורפו להתקשרות מלמדים פעמים ברצף לצורך הפקת יום ירושלים. ג
 כי מדובר בעשיית עבודה טכנית ולא אמנותית.

כי הפקת  של הגורמים המקצועיים בעירייה הייתה העירייה מסרה בתשובתה כי דעתם
לפיכך ההליך המתאים  ;האירועים האמורים לעיל היא עבודה בעלת מרכיב אמנותי לא מבוטל

 ביותר לביצוע ההתקשרות היה באמצעות קול קורא.

השיבה למשרד  2014החברה שזכתה להפיק את אירועי יום ירושלים וטקס יקיר ירושלים 
האירוע,  כי מפיקה ושלוש עוזרות הפקה עסקו בפועל בהפקת 2015מבקר המדינה באפריל 

לבניית תכנית אמנותית עם מזמין העבודה, בתוספת כוח אדם מסייע. החברה הייתה אחראית 
לעיצוב השטחים, לעיצוב תאורה וביצועה, לזרימת קהל וללו"ז בפועל, להפקה ותיאום 
זיקוקים עם מפעיל עצמאי, לתיאום בין הרשויות ולרישוי האירוע. על סמך הנאמר החברה 

  טוענת כי ביצוע עבודת ההפקה אינו טכני.

 ‰ ˜˙Ï ˙˙Ï ˘¯„  ,¯ÂÓ‡Î3)5 ( ˘È ÍÎÈÙÏ .‰·ÈÁ¯Ó ‡Ï È‡„ÂÂ·Â ˙ÓˆÓˆÓ ˙Â ˘¯Ù
 ˙Â‡¯Ï ‰ È‚· ˙Â¯˘˜˙‰ Úˆ·Ï ˘È ˙‡ÊÎÎÂ ,˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎÎ ‰Î‡ÏÓ ‰˜Ù‰‰ ˙Î‡ÏÓ·

Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˙Â Ó‡ ‰„Â·Ú· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ ÚË ˙‡ Ï·˜Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â26 .  

ן .3 ו ת ר ם מ י ל ש ו ר לאומי - פרסם אגף הספורט קול קורא להפקת מרתון בין 2014ביולי : י
ושלים. שתי חברות נענו לקול הקורא והגישו את הצעותיהן. בספטמבר אותה שנה אישרה ביר

מיליון ש"ח למתן שירותי הפקה  2.54- הוועדה למסירת עבודות בפטור התקשרות בהיקף של כ
שירותי הפקה  2014-2012עם חברה ו'. חברה ו' סיפקה לעירייה גם בשנים  2015למרתון 

תקשרות האחרונה אושרה לשנה אחת עם אופציה להארכה לארבע למרתון בהיקפים דומים. הה
  שנים נוספות.

בקול הקורא נדרשה אספקת שירותי הפקה טכניים אשר כוללים תכנון, הקמה וניהול של 
), 5(3האירוע. במסמכי ההליך לא נמצא נימוק למתן פטור ממכרז להתקשרות זו מכוח תקנה 

  קרי "עבודה אומנותית".

ן ירושלים השיבה העירייה כי לדעת הגורמים המקצועיים בעירייה מדובר גם לעניין מרתו
כך ההליך המתאים ביותר לביצוע  בשל בעבודה בעלת מרכיב אמנותי לא מבוטל, וכי

  ההתקשרות היה קול קורא.

צוין כי הקול הקורא היה הליך  2015במאי למשרד מבקר המדינה  ו' בתשובה שמסרה חברה
דבר ועניין שבו התמודדה החברה מול המתחרים, נדרשה להכין מצגות תחרותי ומכרזי לכל 

  .שנדרשה כפי ותקציבים ולהעלות פתרונות יצירתיים, וכי החברה נתנה את כל השירותים הללו

__________________ 

,"החברה העירונית אריאל ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„  ˙ ˘Ï2014ראו גם מבקר המדינה,    26
 .461-413לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ", עמ' 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ‰ ˜˙ Ï˘ ˙˘¯„ ‰ ˙Â ˘¯Ù‰ ÈÙÏ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰Â ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
3)5 ,( ˙ ÈÁ·· ‰ È‡ ‰˜Ù‰ ‰„Â·Ú"˙Â Ó‡"˙È ‡Ï‡  ÔÎ ÏÚÂ ,˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎÎ ‰Î‡ÏÓ ‡È‰

˘¯„   ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰‡ÂÂ˘‰ ÍÂ¯ÚÏ Ô˙È ‰ ÏÎÎÌÈ Â˘ ÌÈ˜ÈÙÓ ÔÈ·  Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„·
 ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰Ó ˙ˆ˜Ó ÏÏÂÎ ‡Â‰ Ì‡ Û‡ Â‰˘ÏÎ ¯Á‡ ÍÈÏ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,ÏÈ‚¯ È·ÓÂÙ

 .ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ Ï˘  

ח .4 ו ט י ם ב י נ ב אישרה הוועדה למסירת עבודות בפטור את חידוש  2014במרץ  :מ
חברה ז') לביטוח מבנים, רכוש, חבויות ונושאי  -ההתקשרות עם חברת ביטוח מסוימת (להלן 

 מיליון ש"ח. 8משרה בהיקף העולה על 

, חוזה ביטוח אינו מחייב מכרז פומבי 1993- ) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג2(4לפי תקנה 
כי גם עירייה צריכה לקיים מכרז ביטוח  27סגור. על בסיס תקנה זו נקבע בפסיקה אלא מכרז

בדרך של מכרז סגור, ונוכח מורכבות נושא הביטוח יש להתיר גמישות רבה יותר בהשוואה 
למכרזים רגילים. מכרז סגור מאופיין בדרך כלל בכך שההזמנה להציע הצעות אינה מתפרסמת 

המציעים הפוטנציאליים. כאשר נעשית פנייה לכל המציעים  בפומבי אלא נשלחת ישירות אל
הפוטנציאליים, למשל כל חברות הביטוח הפעילות בישראל, הרי שמדובר למעשה במכרז 

  .28השווה למכרז פומבי

בביקורת עלה שחברה ז', שעמה אושרה ההתקשרות האמורה לעיל, מבטחת את העירייה 
נעשה הליך לבחינת הצעות  2007ז. בשנת , שבה זכתה החברה במכר2002ברציפות משנת 

והצעה יחידה  ',מחיר של חמש חברות ביטוח ולאחריו התקבלה הצעת מחיר אחת של חברה ז
פרסמה העירייה הזמנה להציע הצעות מחיר לביטוח רכוש  2009זו היא שאושרה. בשנת 

ביטוחיה עם  חידשה העירייה את 2013ז'. בשנת  וחבויות, וגם במקרה זה ניגשה וזכתה חברה
המבטחת הנוכחית בתחום חבויות ורכוש. נוסף על כך באותה שנה החליטה העירייה לבצע 
  הליך התקשרות לצורך ביטוח מבנים, רכוש וחבויות בדרך של פניות אישיות לחברות הביטוח.

העירייה ציינה בתשובתה כי חידוש הביטוח שמר על רצף ביטוחי בעידן של שוק ביטוח קשיח 
מקומיות והסתלקות חברות ביטוח משוק זה, וכי בהבטחת רצף ביטוחי היא דאגה  לרשויות

לאינטרס הציבור תוך שמירה על שלושה עקרונות יסוד: מתן הזדמנות שווה למתחרים 
  פוטנציאליים, שמירה על שקיפות ושמירה על תועלות כלכליות על ידי הבטחת ספק ביטוח. 

ירייה בדיקת היתכנות ובה נבדקה מוכנותן של כל בהתאם לכך ביצע יועץ ביטוח ששכרה הע
חברות הביטוח לבטח את העירייה. בדיקת ההיתכנות כללה אך ורק פנייה כללית ובלתי 
מפורטת לכל אחת מחברות הביטוח ובה הוצגה שאלה אחת בלבד: האם החברה מוכנה לבטח 

  את העירייה. 

חברה ז', שביטחה  -חברה אחת כל החברות שאליהן נעשתה הפנייה השיבו בשלילה, למעט 
משא  המלנהל ע את העירייה עד לאותה העת. בעקבות זאת הנחה היועץ המשפטי של העירייה

  .בפטור ועדה למסירת עבודותולאישור ה ובסוף התהליך להביא את הבקשה להתקשרותומתן 

פיין בתשובתה כי שוק הביטוח לרשויות המקומיות בתחום רכוש וחבויות מתא העירייה מסרה
בהיעדר היצע בשל חוסר נכונות מצד חברות הביטוח להשתתף בהליכי המכרזים. לפי תשובת 

הפנים למצוא פתרון  למשרד המקומי השלטון מרכז העירייה, עדות לכך ניתן ללמוד מפניית
למצוקת הרשויות המקומיות בתחום ביטוח הרשויות ולכשל השוק הקיים בתחום זה. עם זאת, 

תפעל לבדיקת היתכנות פרטנית יותר בשאלה האם חברות הביטוח מוכנות  העירייה מסרה כי
 לבטח את העירייה.

__________________ 

מאגר ממוחשב, (פורסם ב‚·Ô‰Î - ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ '  ÁÂËÈ·Ï ˙Â ÎÂÒ ÔÂÚ 16958-11-13עת"ם    27
1.4.15.( 

 . 86), עמ' ÌÈÊ¯ÎÓ)2004 עומר דקל,    28
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 קיים הביטוח בשוק למשרד מבקר המדינה כי העירייהשל  הביטוחיועץ  השיב 2015 באפריל
חלק ניכר לאחריות עצמן רשויות מקומיות גדולות נוטלות על  וכי בפועל, מהותי כשל

"עבודה לפי הספר"  היועץ,לטענת  ,חשופות, ללא גיבוי ביטוחי. לכןלהם הן אשר מהסיכונים 
אף  העירייה של הביטוח "קטסטרופה". יועץשאותה צריך לכסות למקרי  ,רק תפגע בעירייה

בעתיד הלא רחוק תמצא עצמה עיריית ירושלים ללא ש ציין בתשובתו כי קיים חשש של ממש
 עריכת של בדרך בין, מהלך המדינה תיזום אם אלא, ולחבויותיהכיסוי ביטוחי בכלל לרכושה 

" ביטוח"מאגר  להקמת הביטוח חברות כפיית של בדרך ובין ידה על מקומיות רשויות ביטוחי
מרכז השלטון  מקייםשבימים אלה  מסר היועץ כן כמו .חובה לביטוח המאגר דוגמת, מפוקח

  השוק. לנסות ולמצוא פתרון לכשל  כדי משרד האוצר מגעים עםהמקומי 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ,‰ È„Ó‰ ÔÓ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ÈÁ·Â   ˙‡
ÁÂËÈ·‰ ˜Â˘ Ï˘ÎÏ Ú‚Â · ˙Â ÚË‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘.  

למשרד מבקר המדינה כי אכן בעת האחרונה  2015מרכז השלטון המקומי השיב באוגוסט 
עיקר מהימנעות חברות העלו הרשויות המקומיות תלונות רבות על קשיים בביטוחן הנובעים ב

ביטוח מלהציע הצעות במכרזים. כפועל יוצא מכך, נפגעת התחרות בתחום ביטוח הרשויות 
המקומיות, הרשויות תלויות במקרים רבים במבטח אחד ופוליסות הביטוח מתייקרות באופן 

  בלתי סביר. 

ביטוח  כתב אגף שוק ההון שבמשרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי בנושא 2015באוגוסט 
לרשויות המקומיות התקיימו כמה דיונים במשרד המשפטים עם נציגי משרד הפנים ובחלקם 
השתתפו גם נציגי רשויות מקומיות ונציגי הפיקוח על הביטוח. עוד נכתב כי הדיונים התמקדו 

. מטרת מקומיות המוצאים על פי נוהל של משרד הפניםהרשויות המכרזי ביטוח של בעיקר ב
לראות האם ניתן להקל או לתקן את הנוהל כך שיסייע לרשויות להתקשר עם המפגשים הייתה 

חלופות נוספות  עומדותמקומיות הרשויות לרשותן של הכי נוסף על כך צוין  חברות ביטוח.
רכישת ביטוח רק לרובד ו 29רכישת פוליסה באמצעות סוכנויות מורשות לוידס :בנושא הביטוח

  .ומר ביטוח חלקי בלבד)(כל העליון

כפי  עמדת המדינהצוין כי  2015הפנים למשרד מבקר המדינה באוגוסט  בתשובה שמסר משרד
בכל  זה, היא כי בנושא והאוצר המשפטים, הפנים שעולה מהדיונים שהתקיימו בין משרדי

ת , לרבות ביטוחי חבותהנוגע למהלך הרגיל והשגרתי של ביטוחים הנעשה על ידי רשות מקומי
, לעובדים ומעבידים, ביטוחי רכוש, ביטוחי צד ג, ועל רקע היקף שוק הביטוח במדינת ישרא

אין מדובר בעבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כאמור 
הרשות  ידיועל כן חלה חובת המכרז על רכישת שירותי ביטוח מעין אלה על  ),8(3בתקנה 

דיונים ניתן מענה חלקי לבקשות שהועלו מצד השלטון  בכמהכי  ציין פניםהמקומית. משרד ה
ימשיך לפעול על מנת לסייע לשלטון המקומי  בתשובתו כי משרד הפניםי. עוד מסר המקומ

רשויות המקומיות, וזאת במסגרת הדין ובלי לפגוע בעקרונות דיני המכרזים לבקידום פתרון 
  והמשפט הציבורי.

 ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÓÔÈ· ÔÂÈ„· ‰ÈÂˆÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ- .È„¯˘Ó
È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÂÊ Ï˜˘Ó ˙„·Î ‰ÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ.  

ן .5 ת ץ מ ו ע י ה י נ כ ה ז ו ר כ מ אישרה הוועדה למסירת עבודות בפטור,  2014במאי  :ל
ש"ח עם חברת ייעוץ להכנת  138,000-לבקשת אגף התברואה בעירייה, התקשרות בהיקף של כ

__________________ 

 לאומי, הגדול בעולם, שמושבו בלונדון. -לוידס הוא שוק ביטוח בין   29
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

. הספק שעמו אושרה ההתקשרות התקשר עם העירייה 30מכרז לרכישת רכב לשטיפה וקרצוף
מעיון בפרוטוקולים מתוכן תשע פעמים עם אגף התברואה.  -לפחות עשר פעמים  2006משנת 

עולה שאגף התברואה פנה לקבלת הצעת מחיר רק מיועץ זה בנימוק ש"היועץ מוכר היטב 
  לאגף ומבצע המוטל עליו בצורה מיטבית".

חלק בשיקולים של העירייה  לו אין למשרד מבקר המדינה כיהנבחר  היועץהשיב  2015 במאי
שנה  50כמעט  של עשירבעל ניסיון  שהואכיועץ להכנת המכרזים. כמו כן הוא ציין  ובבחירת
  בתחום. 

 Ì„Â˜ ÔÂÈÒÈ  ÍÓÒ ÏÚ Ì‡ Ì‚ ,„·Ï· „Á‡ ˜ÙÒÏ ‰ÈÈ Ù ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï‰Â  ÈÙÏ È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â¯ËÓ· ˙Ú‚ÂÙ ,È·ÂÈÁ ˙Â¯ÂËÙ‰ ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓ

Ê¯ÎÓÓ -  ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙Â ÔÂÈÂÂ˘ - ÈÒÈ  .˙ÂÁÙÏ ÌÈÚÈˆÓ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰ÈÈ Ù ·ÈÈÁÓ‰ Ì„Â˜ ÔÂ
 ‡Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ‡Â‰ Í‡ ,˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ· Ï˜˘Ó ÂÏ ‰È‰È˘ ÏÂÎÈ

.˙ÂÚˆ‰ ÚÈˆ‰Ï ˙ÂÈ„ÚÏ· ˜ÙÒÏ ‰ ˜Ó  

יה לנותני שירותים יותבחן פנ הביקורת בתשובתה מסרה העירייה כי היא מקבלת את הערת
  .נוספים

Â¯˘Â‡Â Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ Ï˘ ÌÂˆÚ‰ Ì¯ÙÒÓ Ì‚ ÂÓÎ ,ÏÈÚÏ„ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙˜È„· 
 ¯ÂËÙ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜È ÚÓ˘ È„Ó ‰·Á¯‰ ˙Â ˘¯Ù‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ,‰„ÚÂÂ·

 ˙Â ˜˙· ˙ÂÚÂ·˜‰ Ê¯ÎÓÓ3)5Â ( -3)8.(  

6. : ה ח י מ צ ת  י נ כ ת ש  ו ב י ג ל י  ו ו י ל ו ץ  ו ע י י ל ת  ו ר ש ק ת  אישרה 2014בנובמבר  ה
 יועץ ב') - ושותפו (להלן  ')א יועץ -(להלן  יועץ של העסקה בפטורלמסירת עבודות  הוועדה

ש"ח כיועצים לעירייה לגיבוש תכנית צמיחה לירושלים וניתוח תחרותיות  315,000בעלות של 
האגף למדיניות),  - תכנון אסטרטגי ומחקר בעירייה (להלן , אזורית על ידי האגף למדיניות

 ותוקצבה , ושאושרה31שגובשה יחד עם פרופ' מייקל פורטר"מרום"  לתכנית המשך כתכנית
לשפר את  ותפקידו ייה,ללשכת ראש העיר כפוףלמדיניות  . האגףהממשלה ידי על במרביתה

 פי עלתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה ולבססם על נתונים אובייקטיביים, מדדי זמן והלימה 
 .32ייהראש העיר ם שלחזון ודגשי

התנהלות יועץ ב' בכל הנוגע להתקשרות לא נבדקה אך הועלה כי היו לו הכישורים הנדרשים 
בודה הנדרשת. עם זאת, בדיקת השתלשלות הדברים העלתה ליקויים לכאורה לביצוע הע

  בהתנהלות העירייה בהליכים שקדמו להתקשרות בנושא:

לפי הנוהל העירוני  ,הצעות שלוש לצורך העסקת היועץ, נדרש האגף למדיניות לקבל  .א
בנושא מסירת עבודות הפטורות ממכרז. במסמך לא מתוארך ולא ממוען, שבו צוינו פרטי 

 המסמך המפרט), התבקש מגיש ההצעה להגישה לא יאוחר  - עוץ הנדרש (להלן היי

. עד למועד האמור הוגשו לאגף למדיניות שלוש הצעות. עם זאת כבר יום 23.10.14- מ
, עוד בטרם עבר התאריך לקבלת ההצעות, הגיש מנהל האגף 22.10.14-קודם לכן, ב

, '"לפתיחת ספק" עבור יועץ אלמדיניות לממונה על הרכש והאספקה בעירייה בקשה 

__________________ 

 הסכום המצוין כולל אישור הגדלה של חוזה קודם שנחתם עם היועץ.   30

ר היתרון התחרותי פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, בעל שם עולמי בתחום האסטרטגיה העסקית וחק   31
  מודל פורטר). - של חברות ואומות. המודל שיצר וקרוי על שמו עוסק בניהול ותכנון אסטרטגי (להלן 

 מתוך אתר האינטרנט של העירייה.   32
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

אשר אליו פנה האגף לקבל הצעה. נמצא כי אחד משני משרדי הייעוץ האחרים שהגישו 
 - כאמור בקשה האגף מנהל הגיש לא ולגביו העירוני, הספקים בספר מופיע הצעות אינו

  לא לפני המועד האחרון להגשת הצעות, ואף לא לאחר מכן.

 - (להלן  2015 שמסרה למשרד מבקר המדינה ביוני העירייה ציינה בתשובה נוספת
 הפטורות עבודות מסירתבדבר  העירונילנוהל  4סעיף  כי תשובתה השנייה של העירייה)

פה ופעמיות לתק- קובע כי גיבוש רשימת יועצים במקרים של יועצים בעבודות חד ממכרז
זה  סעיףמעשה לכי חובה, ו ומת אשר דרושים להם מומחיות וניסיון מיוחדים אינימסו

  לנוהל הקובע כי יש לפנות לשלושה מציעים. 14מסייג את הוראות סעיף 

‰ËÈÏÁ‰˘Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â ÙÏ ÌÈˆÚÂÈÏ  ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ,˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ÍÈÏ‰·
˙·ÈÂÁÓ ÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏÌ ÍÈÏ‰ ‰Ê  „ÈÓÚ‰ÏÂ ,È˙Â¯Á˙Â È ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡·

 ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÏÎ ˙‡„ÓÚÓ· ‰ÓÂ„ .‰ÈÈ Ù ÔÂ ‚ ÓÏ ˘Î¯‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÏÚ ˙ Ó ¯ÈÎ‰Ï ˜¯ 
„Á‡· ÌÈÚÈˆÓ‰ Î ˜ÙÒ"È Â¯ÈÚ "„ÂÚ Ì¯Ë· ¯·Ú „ÚÂÓ‰ ˙Ï·˜Ï ÏÎ ˙ÂÚˆ‰‰ 

‰„ÈÚÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÏÚ ‰Ù„Ú‰ ˙Ó„˜ÂÓ Ï˘ Â˙Â‡ ˜ÙÒ‰ ˙¯¯ÂÚÓÂ ˘˘Á ÏÎ˘ ÍÈÏ‰‰ 
Ï˘ ˙Ï·˜ ˙ÂÚˆ‰ ‡Ï „ÚÂ  ˙ÂÈ‰Ï ÍÈÏ‰ È ÂÈÂÂ˘ È˙Â¯Á˙Â ÔÈ· ÌÈÚÈˆÓ‰ ‡Ï‡ ‰˘Ú  

˙È‡¯ÓÏ ÔÈÚ „·Ï·.  

היא שוקלת לתקן את הנוהל ולקבוע שבמקרים  בתשובתה השנייה כיהעירייה  כתבה עוד
למציעים  הפנייה תיאסרבהם קיים גורם יחיד בעל ניסיון ומומחיות מיוחדים שייחודיים 

 - (להלן  2015בתשובה שלישית שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה באוגוסט אחרים. 
ייה כי תיקון הנוהל נועד למנוע תחושה כי תשובתה השלישית של העירייה) הוסיפה העיר

 ההליך נעשה למראית עין.

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ,‰ È„Ó‰ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÂ‡¯ ÏÈ·‚‰Ï ˙‡ ÔÂ¯˜Ú ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ ÔÂÈÂÂ˘Â 
˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÌÈÚÈˆÓ È ÙÏ ÌÈ Â˘ .Ì‚ ÌÈ¯˜Ó· Ì‰·˘ ÌÈ¯Â·Ò ÈÓ¯Â‚ ÚÂˆ˜Ó‰ 

‰ÈÈ¯ÈÚ· ÈÎ ÚÈˆÓ ÌÈÂÒÓ ‡Â‰ ÛÂ‚‰ „ÈÁÈ‰ ÏÚ· ÔÂÈÒÈ ‰ Ï¯‰ ˙ÂÈÁÓÂÓ‰Â ÂÂÌÈÈË, 
Ò¯Ë È‡ ¯Â·Èˆ‰ ‡Â‰ ‡Ï˘ ˙ ˙Â Ó„Ê‰ Ú ÓÈÓ Ì‰È˙Â¯È˘ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈÚÈˆÓ

 .‰ÈÈ¯ÈÚÏ  

במסמך המפרט פירט האגף למדיניות את מטרות העבודה, התוצרים המבוקשים, לוח   .ב
בתנאי הסף הרביעי (מתוך שישה)  -הזמנים ותנאי הסף להגשת הצעה. רק בשולי המסמך 

  רות מעמיקה" עם מודל פורטר.נדרשה "היכ - 

מתוך שלוש ההצעות שהתקבלו, המליץ האגף לוועדה להתקשר עם אותו הספק שלגביו   .ג
הוגשה הבקשה להכיר בו כ"ספק עירוני", דהיינו יועץ א'. ואולם, מעיון בהצעה של יועץ 

  א' עולה כי ההצעה הוגשה גם בשמו של יועץ ב'.

מנהל האגף למדיניות בלשכת  2012ד אוגוסט וע 2008הועלה כי יועץ ב' שימש מדצמבר 
' א יועץ ואת את יועץ ב'המליץ להעסיק ש, למדיניותהאגף  ראש העירייה, וכי מנהל

   '.ב יועץבאגף בניהולו של  עובד בזמנו שימש, כיועצים

פרש יועץ ב' מעבודתו בעירייה ובסוף אותה שנה  ,תשלום ללא חופשה לאחר, 2013ביולי 
הצטרף לרשימתו של ראש העירייה מר ניר ברקת למועצת עיריית ירושלים, אך נוכח 

  מיקומו ברשימה לא נבחר למועצה.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

האגף למדיניות המליץ על הצעתם של יועץ א' ויועץ ב'. נימוקי האגף להמלצה היו   .ד
ותרגומו למציאות הישראלית"; היכרות עם  "היכרות מעמיקה וייחודית עם מודל פורטר

"מקורות נתונים ישראליים"; ניסיון בייעוץ אסטרטגי בדגש על פיתוח כלכלי בערים 
  שונות בארץ. 

עיון בשתי ההצעות הנוספות והשוואתן להצעתם של יועץ א' ויועץ ב' מצביעים על כך 
ש על מודל פורטר, שהצעתם של יועץ א' וב' מקיפה ומורכבת יותר מהאחרות בשים דג

ונכתב בה כי היא תתבצע במשותף עם פרופ' מייקל פורטר עצמו, אשר ילווה את העבודה, 
ינחה אותה וישתתף במסקנות. יצוין, כי הצעה זו לא הייתה הזולה ביותר מבין שלוש 

  . 33ההצעות שהוגשו

מעלה כי  העירייה עיון בתמליל הדיון בוועדה למסירת עבודות בפטור ובתשובת
מתודולוגיה שעל פיה עובד האגף למדיניות ולפיה בכוונתו להמשיך לעבוד היא ה

המתודולוגיה של פרופ' פורטר. יתר על כן, ניתן ללמוד על מעורבותו האישית של פרופ' 
פורטר עצמו בתכניות האסטרטגיות של ירושלים עוד מתחילת כהונתו של מר ניר ברקת 

  בתפקיד ראש העירייה. 

 Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ· ˙˘¯„  ÈÎ ,ÛÒ‰ È‡ ˙Ó „Á‡Î Ú·˜  ˙ÂÈ È„ÓÏ Û‚‡‰ ÔÈÎ‰˘
ÍÓÒÓ· ,ÌÏÂ‡ .¯Ë¯ÂÙ Ï„ÂÓ ÌÚ ‰˜ÈÓÚÓ ˙Â¯ÎÈ‰  Ï„ÂÓ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ‰˘‚„Â‰ ‡Ï

˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈ ÂÈÁ ‰¯‰·Â‰ ‡ÏÂ ˙˘˜·˙Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙„Â·ÚÏ ¯Ë¯ÂÙ  ˙ Î‰· Â·
 .ÏÏÎ Â· ‰¯ÎÊÂ‰ ‡Ï "ÌÂ¯Ó" ˙È Î˙ .ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈ¯ˆÂ˙‰  

 מעמיקה היכרותלפיו נדרשת "והסף  שתנאי העובדה כי ההשניי בתשובתה כתבה העירייה
המפרט,  במסמךכתנאי הראשון  הופיעעם מודל התחרויות האזורית" של פרופ' פורטר לא 

משמעי לביצוע העבודה הנדרשת. עוד הוסיפה - תנאי סף ברור וחד מהיותומפחיתה  אינה
כי היעדר התייחסות שני המציעים האחרים למודל פורטר העירייה בתשובתה השלישית 

  נובע מטעמים מהותיים ככל הנראה ולא מניסוח תנאי הסף. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó  ‰ È„Ó‰¯ÈÚ‰ ÏÎÎ˘  ¯·Â„Ó ‰È‰ ÔÎ‡˘È‡ ˙· ÈÊÎ¯Ó‰ ,ÈÏÂ‡Â ËÚÓÎ 
È„ÚÏ·‰, ˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÚˆ‰‰ , ÔÂÈ„‰ ÏÈÏÓ˙Ó ,˙ÂÈ È„ÓÏ Û‚‡‰ ˙ˆÏÓ‰Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ

˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓÏ ‰„ÚÂÂ· ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙ÓÂ È¯‰ ‰È‰˘  ÏÚÍÓÒÓ‰  Ë¯ÙÓ‰
 ÏÎ˘ È¯‰ ,ÛÒ È‡ ˙· ¯·Â„Ó˘ Û‡ .˙‡Ê ˘È‚„‰Ï˘¯„ ˘  ‰˜ÈÓÚÓ ˙Â¯ÎÈ‰ ‡Â‰ Â·

 Ï„ÂÓ‰ ÌÚ -  ¯·„˘È˘ ÁÈ ‰Ï  ÌÈ·¯ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ÌÈˆÚÂÈÏ ˘È˘ - ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Â¯· 
ÍÓÒÓ‰Ó „Ú ‰ÓÎ ·Â˘Á ‰Úˆ‰‰˘ ‰ÓˆÚ ÒÒ·˙˙ ÏÚ Ï„ÂÓ‰ ˜ÏÁÎ ˙È Î˙Ó ¯·Î˘ 

˙ÓÈÈ˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ·.  

מתמליל הדיון עלה עוד כי אחת החברות שממנה קיבל האגף למדיניות הצעה אינה   .ה
על אף חשיבותו  - עוסקת כלל בתחום המבוקש, וחשוב מכך, היכרותה עם מודל פורטר 

 מצומצמת.  - האמורה לעירייה 

 בתחום"חזקים"  שאינם ליועצים לפנות מקום אין בדיון כי העיר לוועדה המשפטי היועץ
 כמה לעוד למדיניות יפנה כך; הוא הציע כי האגף בשל הצעתם את לפסול מכן ולאחר

__________________ 

מההצעה הנמוכה ביותר מבין שלוש ההצעות  11%- הצעתם של יועצים א' וב' הייתה גבוהה ב   33
  שהתקבלו.
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

לא  כי הייתה בדיון האגף למדיניות מנהל תשובת. המבוקש הניסיון להם אשר יועצים
  .מתאיםה בניסיון המחזיקיםיועצים אסטרטגיים  קיימים

 לא שהצעת היועץ המשפטי לכך הסיבההייתה תשובתה השנייה של העירייה, זו פי  על
  . התקבלה

בסיומו של הדיון החליטה הוועדה למסור את העבודה לגיבוש תכנית צמיחה לירושלים   .ו
 וניתוח תחרותיות אזורית ליועץ א' וליועץ ב'. 

 ÔÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ÈÎ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ÍÂ¯‡, ˘Â ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰ ÈÁ· ÁÈË·‰Ï Â· ‰È‰ ‡Ï Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ

‰ËÏÁ‰‰ ÈÎÂ ,˙ÂÚˆ‰‰  ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ È ÂˆÈÁ ıÚÂÈÎ '· ıÚÂÈ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ÏÚ
 .ÔÂÈ„‰ ÌÂÈ˜ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰¯ÂÓ‚Â ‰ÈÂ Ó  

 שכן כל לא, העירייה בהתנהלות דופי נפל לא כי העירייה כתבההשלישית  בתשובתה
האגף  מנהל של ובהתנהלותו למסירת עבודות בפטור הוועדה חברי של בהתנהלותם

  .למדיניות

יועץ ו הואכי  ההעובד בשלכי  נכתב 2015יוני בב' למשרד מבקר המדינה יועץ  מסרש בתשובה
 הלאומית ברמה ייחודית התמחות בעלי ואף הייעוץ למושא רלוונטיים מקצוע הם בעלי' א
 הכלכלי הפיתוחהמעמיקה עם סוגיות  היכרותו ובשל פורטר' פרופ של תלמיד היותו בשל(

 יועץ של לדעתו ואכן,כמועמדים מובילים לביצוע העבודה.  טבעי) הם נתפסו באופן בירושלים
לתפקיד היא  בהם הבחירה ולכןהנידונה  לעבודה במינה מיוחדת התאמה ולו' איועץ ל', ב

א' יועץ בתשובתו כי הוא ו ציין עודולא נבעה מהיכרות מקדימה עם גורמים בעירייה.  סבירה
יועץ כן כתב  כמוא' מהעירייה. יועץ זאת על פי הדרישות שקיבל  ועשוהצעה  הגישהתבקשו ל

' יועץ אכי ידע שיש לעירייה עניין מיוחד במודל של פורטר ובאופן טבעי רצו תו בתשובב' 
 מציעים פני על היחסיים יתרונותיהם את להבליט מנת על עמו שלהם הקשר את למנף והוא

  הסבירות. מתחוםהחורג  , אך דבר זה נעשה בתום לב ולא באופןאחרים

נכתב כי התחרות במכרז הייתה על  2015 במאי' למשרד מבקר המדינה איועץ  שמסר בתשובה
, על פי ושלו' ביועץ של  םזה. התייחסותהמרכיב הריכוז העבודה בישראל וכללה רק את 

לאומי, הייתה רק כמתווכים, וכמי - ןהתשובה, למרכיבים הנוספים, קרי פעילות הצוות הבי
. לפיכך לא וצוותו שמבקשים להוכיח יכולות מתאימות לעבודה משותפת עם פרופ' פורטר

הפרויקט  אתהייתה שום בעיה מבחינת העירייה לבחור להעסיק יועצים אחרים ועדיין לקדם 
' והוא פעלו בשקיפות ובדיוק לפי ב יועץ מול פרופ' פורטר וצוותו. עוד הוסיף בתשובתו כי

  לביצוע העבודה.  םתה בהתאמתורייה, ומתוך רצון לשכנע אההנחיות שקיבלו מהעי

 והתשלום פורטר' פרופ עם העירייהב' מציינים בתשובותיהם כי התקשרות יועץ ' ואיועץ 
  .באמצעותם נעשיםבגינה לא 

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‡ˆÓ ÌÈÓ‚Ù ‰˙ÂÏ‰ ˙‰·  ÏÎ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘Ú‚Â ‰  ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï
‡ ıÚÂÈ ' ıÚÂÈÂ .'·˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‰È‰ ÈÂ‡¯ ÁÒ Ï ˙‡ ‰ÈÈ Ù‰ ˙Ï·˜Ï 
˙ÂÚˆ‰ ¯˙ÂÈ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˘È‚„˙˘ ÍÎ ˙‡ Â˙ÂÈÊÎ¯Ó Ï˘ Ï„ÂÓ ¯Ë¯ÂÙ ˙ÂÈ Î˙· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ 

˙Â˘ÚÏÂ ÌÈˆÓ‡Ó  ¯˙‡Ï Ì‰˘ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ÌÈˆÚÂÈ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÌÈ¯ÈÎÓÂ ÌÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓ
 Ï„ÂÓ‰ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÂ ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰˘Ó .¯ÂËÙ· ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓÏ 

ˆ ÔÈ·Â ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ÍÈÏ‰‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÔÈ·˘ ¯ÚÙ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ Â È·‰ Û‡Â ÈÎ¯
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

¯ÈÚ‰È ˙ ˜Â˙Ó ‰ÈÈ Ù· ˙‡ˆÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÏÚÂÙ· ‰ÈÌÈÚÈˆÓÏ ¯·Î˘ Â˘È‚‰  ˙ÂÚˆ‰
 .‰„ÚÂÂÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Úˆ‰Ï Ì‡˙‰· ,ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈÚÈˆÓÏÂ  

  

 המאור במחלקת התקשרויות הגדלת
מבסיס ההתקשרות  50%- כאמור לרשות מקומית להגדיל חוזה עם אותו ספק ב) מאפשרת 7(3תקנה 

נוספים בגין סעיפים חריגים ללא עשיית מכרז. עם זאת, מכרז  25%-בגין סעיפים קיימים במכרז וב
הוא הכלל, ופטור ממכרז הוא החריג. כמו כן, לפי נוהל עירוני רשאי מנהל אגף שפ"ע, שמחלקת 

מבסיס ההתקשרות בגין סעיפים הקיימים בכתב  25%- הגדיל התקשרות בהמאור היא חלק ממנו, ל
בגין סעיפים שאינם קיימים בו. עם זאת, דבר ההגדלה חייב להיות מובא  12.5%- הכמויות וב

 לידיעת הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן.

תאורת  "אחזקת -  76/12פרסמה עיריית ירושלים ביזמת אגף שפ"ע שלושה מכרזים:  2012ביולי 
 78/12-"אחזקת תאורת רחובות במזרח העיר ירושלים"; ו - 77/12רחובות במערב העיר ירושלים"; 

"עבודות עפר בתחום תאורת רחובות בירושלים". היקפי ההתקשרויות של המכרזים האמורים  - 
ט מיליון ש"ח בשנה בהתאמה. באוגוס 4.5-מיליון ש"ח בשנה ו 6מיליון ש"ח בשנה,  6.5לעיל היו 

ותקופת שלוש אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרויות הללו, כל אחת עם קבלן אחר,  2012
  ההתקשרויות החלה בספטמבר אותה שנה.

עולה כי עוד בטרם פרסום המכרזים, שסכומם המצטבר  2014 מהאזנה להקלטת דיון הוועדה ממרץ
מיליון ש"ח לפחות  25- כמיליון ש"ח, עמד לרשותה של מחלקת המאור בעירייה תקציב של  17היה 

לרכישת השירותים שנדרשו לפי המכרזים. לעומת זאת, ממסמכיה של מחלקת המאור עלה כי 
  מיליון ש"ח.  17-התקציב אכן היה כ

המאור המיועד לשלושת המכרזים הנדונים ערב פרסומם היה  תקציב מחלקתלפי תשובת העירייה, 
ההיקף הכספי של מכרז נקבע בהתאם לתקציבים  מיליון ש"ח, ולפי הנחיית גזברות העירייה, 17

הקיימים בלבד העומדים לרשות המחלקה ערב המכרז. לגבי הנאמר בהקלטה נמסר כי מדובר 
וכי הכוונה הייתה לתקציב שעמד לרשות המחלקה בזמן הגשת הבקשה להגדלת  ,בטעות אנוש

  ההיקף ולא לתקציב שעמד לרשותה ערב פרסום המכרז. 

העירייה שצורפו לתשובתה עלה כי שלושה חודשים בלבד לאחר אישור  עם זאת, ממסמכי
מיליון  8.5, שוחררה תוספת תקציב לעבודות האלה בהיקף של 2012בנובמבר  ,ההתקשרויות הללו

  ש"ח. 

 ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙˘ ¯Â‡Ó‰ ˙˜ÏÁÓ ‰Ú„È ‡Ï ‰ÈÙÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ ÚË Ï·˜˙˙ Ì‡ Û‡
 ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ Ï·˜˙ ‡È‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘8.5  Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ -  ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰

 ÌÈÎÂÊ‰ ÌÚ ˜¯ ‰·ÈËÈÓ ÏÂ„‚ ‰Î Û˜È‰· ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê .˘„Á Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏ
 ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰· È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ÈÂ È˘ ÏÚ ·È‚‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈÚÈˆÓÏ ˙Â Ó„Ê‰ ˙ ˙Â  ‡ÏÂ Ê¯ÎÓ·

˙˙Ï ˘È ÈÎ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÚÈ·˜ ˙‡ Ì‚ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ÍÎÏ .ÚˆÂÓ‰ ˆÓ ˙Â ˘¯Ù ÌÈ‚È¯ÁÏ ˙ÓˆÓ
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÌÈÚ·Â˜‰ ÔÈ„·˘.   
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

משרד מבקר המדינה מצא ליקויים חמורים בהגדלותיהן של התקשרויות אלה
34

 :  

חודשיים בלבד לאחר זכיית  -  2012מהאזנה להקלטות דיוני הוועדה עולה כי כבר באוקטובר  .1
מחלקת החלה  -הקבלנים במכרזים וכחודש לאחר תחילת תוקפם של חוזי ההתקשרות עמם 

המאור לרכוש פריטים מכוח אישור של מנהל האגף בהתאם לסמכותו שבנוהל עירוני, אך בלי 
להביא זאת לידיעת הוועדה אלא כעבור יותר משנה. ההודעה לוועדה נעשתה גם לאחר ניצולה 

לפריטים שאינם קיימים  12.5%-לפריטים קיימים ו 25%המלא של ההגדלה המרבית, קרי: 
עולה  2014לומר פריטים חריגים. מהאזנה להקלטת ישיבת הוועדה מפברואר בכתב הכמויות, כ

 14%-פריטים חריגים בשיעור של כ 78/12נרכשו מהקבלן שזכה במכרז  2013כי עד אוקטובר 
כל הליקויים הללו צוינו על ידי הוועדה עצמה; הוועדה הביעה הסתייגות . מבסיס ההתקשרות

ות הנוספות שהתבקשו, כפי שיבואר בהמשך. מבדיקת מליקויים אלה ולא אישרה את ההגדל
בסכום של  78/12בוצעו רכישות מהקבלן שזכה במכרז  2013החשבונות עולה כי עד אוקטובר 

 המדינה מבקר משרד בידי עלה לא .יותר מבסיס ההתקשרות 84% - מיליון ש"ח  8.27- כ
  חריגים. לפריטים ייעודה ובין קיימים לפריטים ההגדלה ייעוד בין להבחין

 ÌÈËÈ¯Ù ˙˘ÈÎ¯ :ÔÈ˜˙ È˙Ï·‰ ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ ;ÌÈÊ¯ÎÓ· ‰ÈÈÎÊ‰ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ Ú"Ù˘ Û‚‡ Ï‰ Ó ¯Â˘È‡· ‰Ï„‚‰·- ¯·„ ˙‡·‰

 ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ï„‚‰‰ ‰„ÚÂÂ‰˙Î¯‡‰Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  ¯˙ÂÈ Ï˘ ‰Ï„‚‰ ;„ÚÂÓ· Ô˙Ï„‚‰Â
 ÔÈ· ·Â¯ÈÚ ;˙Â ˜˙· ¯˙ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ È Â¯ÈÚ‰ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ¯˙ÂÓ‰Ó

 .˙ÂÈÂÓÎ‰ ·˙Î· ÌÈÓÈÈ˜ Ì È‡˘Â ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈËÈ¯Ù  

מהעירייה נמסר כי נתונים כספיים של הקבלנים בתקופות החוזה כפי שהועברו לביקורת 
עו בפועל בהתאם לתוקף החוזה, וכי במכרז התייחסו לחודש הביצוע ולא לתשלומים שבוצ

מיליון ש"ח, סכום  5.7- התשלום לקבלן עמד על כ -בשנה הראשונה להסכם  - 78/12
שבסמכות מנהל האגף להגדילו ללא אישור הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן. כמו כן 

להארכת הביקורת כי היה עליה ליידע את הוועדה  הערת המאור מקבלת את מחלקת נמסר כי
  התקשרויות והגדלתן על הגדלה זו. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ  ÈÙ ÏÚ È¯‰˘ ,‰Ê Ë·È‰· ‰˙·Â˘˙ ˙‡ ‰ÁÂ„ ‡Â‰
 ˜¯ Ì‰Ï ˙ÓÏÂ˘Ó ‰¯ÂÓ˙‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙˘ÂÏ˘· ÌÈÎÂÊ‰ ÌÈ Ï·˜‰ ÌÚ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÊÂÁ‰
 ÌÂÏ˘˙ È‡ ˙·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ,˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÌÂ˙·

+ÛËÂ˘30 „Ú ‰ÈÙÏÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Ú‰ ‰ ÈÚ· ˙¯˙Â  ,ÍÎÈÙÏ .ÌÂÈ ¯·ÂË˜Â‡ 
2013 ÂÚˆÂ· ˙Â˘ÈÎ¯ ÔÏ·˜‰Ó ‰ÎÊ˘ Ê¯ÎÓ· 78/12 ÌÂÎÒ· Ï˘ Î -8.27 ÔÂÈÏÈÓ ˘ Á"- 
84% ¯˙ÂÈ ÒÈÒ·Ó  ˙Â¯˘˜˙‰‰ -  Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ¯˙ÂÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰‚È¯Á ¯ÓÂÏÎ

˙Â ˜˙· ¯˙ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ È Â¯ÈÚ‰.  

ה מחלקת המאור לראשונה מהוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן ביקש 2014בפברואר  .2
בגין סעיפים קיימים במפרט  50%-להגדיל כל אחת משלוש ההתקשרויות בהיקף המרבי: ב

בגין סעיפים שאינם קיימים בו. הוועדה סירבה לאשר את ההגדלות  25%- הכמויות וב
המחלקה להגדיל את  המבוקשות, ולאחר מכן סירבה לארבע בקשות נוספות דומות של

  המכרזים. 

__________________ 

  ם נוספים הנוגעים להתקשרויות הנדונות בפרק זה.מבקרת העירייה בדקה היבטי   34
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מאור לא הצליחה להוכיח לוועדה להארכת התקשרויות הבסופו של דבר, לאחר שמחלקת 
   77/12, היא הגישה בקשה להגדלת מכרזים 76/12והגדלתן את נחיצות הגדלת היקף מכרז 

אישרה הוועדה את ההגדלה של שתי  2014בלבד בשיעור המרבי. בספטמבר  78/12-ו
בגין סעיפים חריגים. סך ההגדלות  25%- בגין סעיפים קיימים וב 50%- התקשרויות אלה ב

מיליון ש"ח בסעיפים חריגים; במכרז  1.5- מיליון ש"ח בסעיפים קיימים ו 3היה  77/12במכרז 
 - מיליון ש"ח, ובגין סעיפים חריגים  2.25היקף ההגדלות בגין הסעיפים הקיימים היה  78/12
  ש"ח.מיליון  1.125

 ÌÈÊ¯ÎÓ·˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÂÏ„‚Â‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ·77/12 Â-78/12  ËÚÓÎ·8  .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
 È‡Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2015.‰¯˘Â‡˘ ˙¯‚ÒÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂˆÈ  ÏÁ‰ ¯·Î ,  

לפי טופסי הבקשות, ההגדלה התבקשה בנימוק של "מימוש תקציבי המחלקה". מהאזנה 
 מחלקת עולה כי מנהל 2014פטמבר להקלטת דיון הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן מס

 ברחבי תאורה עמודי מהוספת נבע ההתקשרות תום לפני התקציב ניצול לוועדה כי מסר המאור
עוד טען לפני הוועדה כי כמה חודשים לפני סיום  .הקהילתיים המינהלים לבקשת העיר

כך ההתקשרות עם הקבלנים נוצלה המסגרת התקציבית שאושרה להתקשרות עד תומה, ולפי
  ביצוע ההגדלה היה מביא לשיתוק המשך העבודות עמם. - אי

בתשובתה כי לא ידעה שתקבל תוספת תקציבים עבור העבודות שבגינן פורסמו  העירייה מסרה
, זאת מכיוון שתקציבי הפיתוח בעיריית ירושלים מאושרים 78/12- ו 77/12, 76/12המכרזים 

, כאשר תקציבי פיתוח נוספים המתקבלים שנתית-אחת לשנה במועצת העירייה ולא כתכנית רב
עירוניים או כתוצאה מהסטות תקציביות, -לפעם בהתאם להרשאות גורמים חוץ מפעם

 מאושרים באופן פרטני על ידי מועצת העירייה. וכך אכן אושרו תקציבים נוספים למחלקת
  המאור שהתבטאו בהגדלות ההתקשרויות הללו. 

‰‰ ˙ÓÈ˙Á ·¯Ú ·Èˆ˜˙‰ „ÓÚ ÂÏÈ‡ Ì‚ ÏÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙17  ‰ ÚË‰ ‰‰ÂÓ˙ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
˙˜ÏÁÓ˘  ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ˙˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ‰Ú„È ‡Ï ¯Â‡Ó‰

 ‰È‰ .Ì¯Â¯Á˘ Ì¯Ë· ·¯ ÔÓÊ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÁÂ˙ÈÙ È·Èˆ˜˙ È¯‰˘ ,˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰
 ÏÎÏÎÏÂ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ ˙Ât¿̂ƒÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

È„Úˆ ˙‡.Ì‡˙‰· Ì‰  

 העבודות כל כי 2015באפריל  המדינה מבקר למשרד השיבה 77/12 במכרז שזכתה החברה
  העירייה. היו על פי הזמנתעבור עיריית ירושלים  שביצעה

כי אין לה כל ידיעה  2015המדינה באפריל  מבקר למשרד השיבה 78/12החברה שזכתה במכרז 
העובדה כי השתתפה במכרז, זכתה בו וביצעה על העניינים המפורטים בדוח הביקורת, למעט 

  עבודות על פי החוזה והסכם ההגדלה שנחתם עמה.

מחלקת המאור מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה בנוגע לפריטים שנרכשו הן במסגרת  .3
ההגדלות שאישרה הוועדה להארכת התקשרויות והגדלתן על בסיס סעיפים קיימים והן 

י "במועד אישור הוועדה לא היה ניתן לדעת במדויק את במסגרת הגדלות החריגה שאישרה כ
  כמות ומהות העבודות שיש לבצע".
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ  ÌÈ‚È¯Á ÌÈËÈ¯ÙÂ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈËÈ¯ÙÏ ‰˜ÂÏÁ‰ ÈÎ ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
˙Î¯‡‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰  ˘˘Á .ÏÚÂÙ· ˙Â‡ÈˆÓ· ‰ÊÈÁ‡ ‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙Ï„‚‰Â

 Ù Ï˘ ÌÂˆÚ‰ ÔÂÂ‚Ó‰ ÁÎÂ  ˜ÊÁ˙Ó ‰Ê.Ê¯ÎÓ· ÂÚˆÂ‰˘ ‰¯Â‡˙ ÈÒ  

מחלקת המאור רכשה פריטים שאינם בכתב הכמויות סמוך לתחילת  ,לפי תשובתה של העירייה
שכן עבר פרק זמן מתכנון כתב הכמויות במכרז ועד ליישומו בפועל שבמהלכו  ,מועד ההסכם

  היו שינויים טכנולוגיים שהצריכו שינויים ותוספות בכתב הכמויות להסכם.

˙·Â˘˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ È‡  ‰ ÚÓ ˙ ˙Â ÏÚ ÔÙÂ‡ ‰˜ÂÏÁ‰ ÌÈËÈ¯ÙÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈËÈ¯ÙÂ  ÌÈ‚È¯Á
 ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ  ‰˜ÂÏÁ‰ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ¯È·‚Ó ˜¯ ‰Ê ¯·„Â ,‰Ï„‚‰‰ ¯Â˘È‡ Í¯ÂˆÏ

˙Î¯‡‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ .„·Ï· Ô˙Ï„‚‰Â  ÌÈÈÂ È˘‰ Ì‡ ,ÍÎÓ ‰¯˙È
 ÌÈ¯È‰Ó ÌÂÁ˙· ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ÏÎ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÍÎ ,Ú‰ ÈÙÎ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ , È¯‰

 .Ê¯ÎÓÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ˙ÂÈÂÓÎ‰ ·˙Î˘  

 ‰ ˜˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÙ˜È‰ ˙Ï„‚‰˘ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
3)7 Ì‡˙‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÏÈ„‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â ˜˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .Ï„ÁÓ ˙¯¯· ‰ È‡ (

Ù‡· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ‰ÙÂˆÓ ,Ô‰· ÌÈ ÈÂˆÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ ˙Â·ÈÒ · ˜¯ ‰˘ÚÈÈ ÂÊ ˙Â¯˘
 .˙Â„ÁÂÈÓ  

היא הסבירה כי מרכיב הזמן  2015המאור למשרד מבקר המדינה במרץ  מחלקת שמסרה בתשובה
וכי , הוא קריטי בעבודות בטיחותיות שיש להן השפעה רבה על המרחב הציבורי והשירות לתושב

הנוכחיים. כמו כן נטען יציאה למכרז חדש לא הייתה מביאה לשינוי משמעותי במחירי המכרזים 
בתשובה כי הוספה של קבלן בתחום התאורה כרוכה בעלות של זמן למידה ובשל כך פוחתת 

כך עלולה להיווצר  על הכדאיות לפרסום מכרז חדש בהינתן האופציה להגדלת מכרז קיים. נוסף
  בעיית בטיחות קשה מעבודה משותפת של שני קבלנים על אותו קו חשמל. 

ובתה של מחלקת המאור המובאת לעיל כתבה העירייה בתשובתה כי היא סבורה ברוח דומה לתש
ולגבי כל מקרה יש לקבל החלטה בדבר פרסום מכרז חדש או הגדלת  ,שיש לבחון כל מקרה לגופו

 ללא שוטפים שירותים מתן להמשך הכלכלית שהיעילות סבורה העירייה היקף חוזה קיים. ככלל,
  .חדש מכרז פרסום פני על קיים חוזה הגדלת להעדיף יש כי מצביעה לרוב ועיכובים תקלות

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ·˘„Á‡‰ :ÌÈ „‡ È ˘ ÏÚ „ÓÂÚ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎ ˘È‚„ÓÂ  -  ˙ÂÏÈÚÈ‰
˙ÈÏÎÏÎ‰, È ˘‰Â  -  .ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú˙È·  ÈÎ ÔÈ„ È˜ÒÙ ˙¯Â˘· ÚÈ¯Î‰ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ‰¯˜Ó·

˙Â Â¯˜Ú‰ È ˘ ÔÈ· ˙Â˘‚ ˙‰ Ï˘, ÔÂ¯˜Ú ¯·Â‚ ÔÂÈÂÂ˘‰35.  

˙Ú„Ï  Ï˘ È˙Â‰Ó ÌÂÎÒ· Ê¯ÎÓ· ÂÚÈÙÂ‰˘ ÌÈÙÈÚÒ ÚÂˆÈ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó5.25  ÔÂÈÏÈÓ
Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÌÂÎÒ· Ê¯ÎÓ· ÂÚÈÙÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈÙÈÚÒ ÚÂˆÈ·Â Á"˘-2.5  ÌÚÓ˘Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

.ÌÈ˘„Á ÌÈÊ¯ÎÓ· ¯˘˜˙‰Ï ˘È Ô È‚·˘ ˙Â˘„Á ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·  

__________________ 

; עע"ם 21) 1, פ"ד נא(Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  Ó"Ú· ÔÂ¯‰‡ ÈÊÈ‡ ‰¯Â Ó- ÔÂÎÈ˘‰ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó  6283/94ע"א    35
10785/02 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  Ó"Ú· ·.˙.È ˙¯·Á) (פורסם במאגר ממוחשב,  897) 1, נח
(פורסם במאגר ממוחשב,  Â¯È˘ Ô˙Ó˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó '  Ó"Ú· ˙Â‡È¯· È˙ 6823/10); עע"ם 27.11.03
28.2.11.( 
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  ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים -עיריית ירושלים   הדוח:שם 
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‰¯˙È  Â„ÓÚ ¯Â‡Ó‰ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰˙Â˘¯Ï ,ÂÊÓ„ÂÚ ‰‡¯ ‰ ÈÙÎ ˙ ˘Ó 2012 ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÈ˙ ˘ 
ÌÂÎÒ· Ï˘ Î-25 ÔÂÈÏÈÓ ˘ Á"‰ ˘Ï ˙ÂÁÙÏ  - 8 ÔÂÈÏÈÓ ˘ Á"¯˙ÂÈ ÌÂÎÒÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ 

¯·ËˆÓ‰.  ˙Â˘˜·‰ ÁÎÂ  ÔÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈ Ï·˜‰ ˙ÈÈÎÊ ¯Á‡Ï È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ‰Ï„‚‰‰ ÁÎÂ 
 ˘¯„È˙ ‡È‰˘ ‰Ú„È ¯Â‡Ó‰ ˙˜ÏÁÓ˘ ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ˙ÂÏ„‚‰Ï ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰
 ‰¯Â‡ÎÏ Ì¯‚ Û‡Â ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚Ù ‰Ê ¯·„˘ ÔÎ˙ÈÈ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï

Ê¯ÎÓ˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰ ÔÎ˘ ,ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‰ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Û˜È‰· ÌÈ
 ˙Ï·˜¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÎÂÓ ˙Â .¯˙ÂÈ  

 

  

  סיכום

 È„Ó Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ˙¯˘˜˙Ó ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ
 Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ‡˘Â · ,ÌÈ¯ÂÓÁ Ì˜ÏÁ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· .‰ ˘· ‰ ˘
 .‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ

˙Â ˘¯Ù ËÂ˜ Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ  .ÔÈ„·˘ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÓˆÓˆÓ 
  



  

  

  


