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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015על הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  וכלכלה למשק החברה

  "מבע המקומי השלטון של

  ממצאי מעקב

  

  

  תקציר

  רקע כללי

משכ"ל או החברה)  - "מ (להלן בע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה

) 90%( בישראל המקומי השלטון מרכזמאוגדת כחברה בעירבון מוגבל בבעלות 

 ולבצענוסדה במטרה לתכנן  היא). 10%( בישראל האזוריות המועצות מרכזו

  .המקומי השלטוןשל  המוניציפליים הגופיםכלכליות עבור  פעולות

 מכרזים חוק -(להלן  1972- "בהתשלהרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),  חוק

 מכרז פי על להתקשר, הפנים שר באישור, מקומית לרשות מאפשר ),משותפים

מסגרת מכרז - או מוסד ציבורי (להלן  ארגון ,ממשלתי משרד שפרסמו
1

 הבסיס ).

ל"משכ של לפעילותה העיקרי
2

האישור שנותן שר הפנים לרשויות המקומיות  הוא 

משכ"ל עוסקת  .שלה המסגרת מכרזי באמצעות להתקשרגם הרשויות)  - (להלן 

בשני תחומי פעילות עיקריים: עריכה ופרסום של מכרזי מסגרת לשימוש הרשויות 

 )ניהול שירותי - גם(להלן  ופיקוח ניהול המקומיות; אספקת מעטפת שירותי

לפרויקטים המבוצעים בעקבות התקשרויותיהן של הרשויות באמצעות המכרזים. 

הניהול שרוכשות ממנה הרשויות  יצוין שמשכ"ל נותנת בעצמה רק חלק משירותי

  חברות ניהול ומפקחים. - המקומיות, ולגבי השאר היא מתקשרת עם קבלני משנה 

__________________ 

, הוא מכרז פומבי שבו נבחר 1993-ו לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג17מכרז מסגרת, כהגדרתו בסעיף    1
וזהות הספק שממנו יותר מספק אחד. על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק, 

יוזמנו בפועל טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת ההסכם, לפי תנאי המכרז. 
בעניין זה הסכם מסגרת הוא הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מסוים בנושא 

במסגרתו, כמותם או היקפם מסוים ולתקופה מוגדרת, ופירוט הטובין, העבודה או השירותים שיסופקו 
אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין בדרך של הזמנות מפעם לפעם בתקופת 

  ההסכם.
) בע"מ, שבבעלות 1995תקציר הדוח מתייחס גם לחברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (   2

  משכ"ל.
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בעקבות חוות דעת שפרסם שנה קודם לכן המשנה ליועץ המשפטי  ,2002 במאי

בעניין אישור שר הפנים להתקשרות  )המשפטי ליועץ המשנה - (להלן לממשלה דאז 

 ),הדעת חוות -(להלן עות מכרזי המסגרת של החברה של רשויות מקומיות באמצ

הדעת  חוות ).הנוהל או הפנים משרד נוהל -(להלן נוהל בנושא  הפנים משרד פרסם

הפנים ניתקו את הקשר בין הכנת המכרז לניהול הפרויקט, וקבעו  משרד ונוהל

 שרשות מקומית רשאית להתקשר על פי מכרז של החברה גם ללא רכישת שירותי

עמלת שימוש)  -ניהול ממנה, וזאת תמורת תשלום עמלה בגין עריכת המכרז (להלן 

  לחברה.

 מלווה החברה של מסגרת במכרזהמקומיות  הרשויותשל  השימוש רוב פי על

 עמלות -(להלן ניהול, בעבורם משלמות לה הרשויות עמלות  ברכישה של שירותי

 לה ישתה העיקרי של החברה, הכנס מקור שהןעמלות, אותן ). מלבד ניהול שירותי

לרשויות המקומיות, שעבורו היא גובה ריבית  נותנתשהיא  בינייםמימון מהכנסות 

 לבעלי עמלות להחזר מיועדיםשנה  בכלהחברה  מרווחי חלק). מימון הסדרי - (להלן 

  . המקומיות ולרשויות המניות

פרסם משרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא משכ"ל 2005שנת  בסוף
3

 - (להלן  

של החברה בשנים  ובו פורטו ממצאי ביקורת שעשה על פעילותה), הקודם הדוח

  .הביקורת הקודמת) -(להלן  2003-2000

  

  פעולות הביקורת

 מעקב בדיקתמבקר המדינה  משרד עשה 2015מרץ  עד 2014אוקטובר  בחודשים
 התנהלותה ואחר הקודםשל משכ"ל בליקויים שפורטו בדוח  טיפולה אחר

 והתמקד 2013-2012 לשניםהתייחס  המעקב ).המעקב - (להלן  בו שעלובתחומים 
"ל לקבלת משכהרשויות המקומיות עם  התקשרות: עיקריים נושאים בכמה

לרשויות  עמלותוהחזרי  מימון הסדרישירותים; העמלות בגין שירותים אלה; 
שם ל מפקחיםעם ו ניהול חברות עם תיוהתקשרו ונבדקכך  על נוסףהמקומיות. 

  .המקומיות לרשויותופיקוח  ניהול שירותי אספקת

  

__________________ 

 .322-283עמ'  ,2005דוחות על הביקורת בשלטון המקומי מבקר המדינה,    3
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  הליקויים העיקריים

 

  החברה עם המקומיות הרשויות התקשרות

, המקומיות לרשויות והפיקוח הניהול שירותיכל  את בעצמה מעניקה אינה"ל משכ
, והן , עם חברות ניהול ופיקוחאחר תחרותי הליך או מכרז ללא, אלא מתקשרת

רוכשת  כאשר לפיכך. שמספקות בפועל חלק מהשירותים לרשויות המקומיותאלה 
 ציבור כספי מעבירההיא  למעשהשירותי הניהול,  את ממשכ"לרשות מקומית 

שנבחרה ללא מכרז  ,הניהולחברת  -  שלישי לגורם, חלקם או כולם, שמגיעים רבים
  המקומיות. הרשויותלנורמות החלות על  בניגודזאת ו - 

המפרט את  ניהול נוסח של חוזהגיבשה משכ"ל  הביקורת הקודמת בעקבות
 ההתקשרות תקופת אתההתקשרות,  במהלךהמקומית  לרשות שתיתןהשירותים 

 מבקשותה רשויות עם ורק אך נחתם החוזהנמצא כי  זאת עם. הטרחה שכר ואת
   .אותו

  מפקחים ועם ניהולעם חברות  החברה התקשרות

 מאגרבבשנה,  שנה מדי פרויקטים לאלפי ניהול שירותי נותנת"ל שמשכפי  על אף
 אחת ניהול חברת קיימתלרשויות המקומיות  שירותיםחברות הניהול המספקות 

. בתחומים שהיקף הפעילות בהם גדול או מורכב פרויקטים של תחום לכל בלבד
חברה אחת לכל אזור  - חברות ניהול אזוריות  ארבע עד שתייםמשל היתר, קיימות 

  ליותר מאזור אחד.או 

  

  עמלות

במסמכי  מפרידה כנדרשמשכ"ל אינה פועלת על פי נוהל משרד הפנים, ואינה 
כלל אינה המכרז בין שימוש במכרזי המסגרת ובין רכישת שירותי הניהול: החברה 

  עמלת השימוש.מכרזי המסגרת את מסמכיהם של מפרסמת ב

 ,הניהול שירותי לשיעורים של עמלותבשל מחלוקת בין החברה ומשרד הפנים בנוגע 
מכרזים תחומינקבעו במסמכיהם של  עמלות הניהול תעריפי

4
, וזאת בניגוד מעטים 

  הניהול ייקבע במסמכי המכרז. שירותי הפנים המחייב שתעריף עמלת משרד לנוהל

בתחומים השונים  העמלות שיעורי של התמחורנמצאו תחשיבים בנוגע לאופן  לא
 תעריפי אודות עלעדכני וזמין לרשויות  מידעפורסם  לא כן וכמ של המכרזים.

 הם העמלות בתעריפי הנחותהעקרונות שקבעה החברה ל ."למשכ שגבתה העמלות
 או עסקיים שאינם שיקולים בסיס על גם הנחות לתת, ומאפשרים לה כלליים

 נקבע לפיו התחשיב המקומיות הרשויות לידיעת הובא לאעל כך  נוסף שוויוניים.
  בשנה. שנה מדי העמלות החזר סכום

__________________ 

משכ"ל מפרסמת מכרזי מסגרת בתחומים שונים שעניינם אספקת שירותים וטובין, ובין היתר שירותי    4
 כוח אדם, בינוי, פיתוח ותשתיות, תחזוקה, רכש לסוגיו, ביטוח ואיכות הסביבה. 
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

, לא השלים משרד הפנים את בדיקתו בנושא כעשור לפני, הקודם הדוחפורסם  מאז
"ל להמשיך לגבות עמלות למשכהניהול, ואפשר  שירותי של העמלותתעריפי 

  יקרים מהמקובל בשוק. ןשלטענתו תעריפיה

  

  לרשויות המקומיות מימון הסדרי

 ולא, המקומיות לרשויות הניתן הביניים מימון נושא את המסדיר נוהל גובש לא
 לרוב,. כמו כן, בגינו הריביתולחיוב  לתנאיו, מימוןנקבעו קריטריונים למתן ה

  .כתוב בהסכם גובה לא לרשויות"ל משכ שנתנה הביניים מימון

  

  העיקריותהמלצות ה

ליועץ המשנה  2001הממצאים שהועלו במעקב מראים שכפי שחזה עוד בשנת 
 הופעילות משכ"לשל  ההמשפטי, וכפי שהעיר מבקר המדינה בדוח הקודם, התנהלות

מחייבות הסדרה מפורשת ומפורטת  הניהול חברותמול הרשויות המקומיות ומול 
  הנושאים הללו בחקיקה. אתבהקדם  להסדירבחקיקה. על משרד הפנים 

משכ"ל לעגן כל התקשרות עם הרשויות המקומיות בהסכם כתוב וחתום על ידי  על
  הצדדים.

ביניהם בעניין תעריפי העמלות. על  המחלוקת את להסדיר הפנים ומשרד"ל משכ על
  .המלצותיואת  ולגבש בדיקתו אתמשרד הפנים להשלים 

 על נוסף .ולשיעורן להנחות מפורטים קריטריוניםמשכ"ל לקבוע בנוהל ההנחות  על
  .המקומיות לרשויות הניתן הביניים מימון את המסדיר נוהל לגבש עליהכך 

מאגר חברות הניהול העומד  את, המכרזים לדיני בכפוף, תרחיב"ל משכ כי הראוי מן
  לרשותה.

  



  331  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה

  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  סיכום

, תוקנו ולא כבר בביקורת הקודמת הועלו שחלקםליקויים,  ממצאי המעקב מעלים
ופעילותה של החברה בחקיקה מפורשת ומסודרת,  התנהלותה הסדרת- אי לרבות

- המשפטי. זאת, אף על פי שחלפו מאז כ ליועץ המשנה 2001בשנת  עודכפי שקבע 
  .הקודם הדוחשנים וכעשר שנים ממועד פרסום  14

 התחזקותה ועל הפיננסית איתנותה על מלמדים"ל משכ של הכספיים הנתונים
 שוליכי . שיעור הרווחיות התפעולית של החברה מעיד הקודם הדוחמאז פורסם 

  גדולים מן הנדרש להבטחת חוסנה הפיננסי. מפעולותיה בידיה הנותרים רווחה

עמלות שמשלמות  -של משכ"ל מקורן בכסף ציבורי  הכנסותיה שעיקר מאחר
, לתועלת להביאבין השאר במטרה  הוקמהומאחר ש -הרשויות המקומיות 

העלויות  להוזלת פעולל עליה, המקומיות של הרשויות בפעילותן ולייעול לחיסכון
 להגדלת ותפעל שתוסיף הראוי ומןלרשויות באמצעות הפחתת תעריפי העמלות, 

 לפי לפעול עליה ולכן ציבורי כגוף מוכרת החברההחזרי העמלות לרשויות. 
  .לפני התקשרויות למכרזים בנוגע לרבות, המתחייבות הציבוריות הנורמות

 של תחום השימושמשרד הפנים לפעול באופן התואם את מעמדו כמאסדר  על
  .הציבור בכספי

  

♦ 
  



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  332

  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

עמותה  -) 90%( בישראל המקומי השלטון מרכז"ל מאוגדת כחברה בעירבון מוגבל, בבעלות משכ
המועצות האזוריות  מרכז בבעלותו - רשומה המאגדת את כל העיריות והמועצות המקומיות 

 שמנה, 5החברה בדירקטוריוןעמותה רשומה המאגדת את כל המועצות האזוריות.  - ) 10%( בישראל
דירקטורים, מכהנים ראשי רשויות מקומיות וכן גזברים של רשויות מקומיות.  35מועד הביקורת ב

   .6מלבד הדירקטוריון פעלו בחברה ארבע ועדות

ה לתכנן ולבצע פעולות כלכליות במטר 1974"ל נוסדה בשנת משכפי תזכיר ההתאגדות שלה,  על
ענייניהן  של משותף בארגון עוסקת. היא המקומי השלטוןשל  המוניציפליים הגופיםעבור 

, לתועלת להביא כדי, 7הכלכליים והמשקיים של הרשויות המקומיות לרבות תאגידים בבעלותן
עניינים  וארגון פעילויות ריכוז של לגודל היתרון ניצול תוךסכון ולייעול בפעילותן, וזאת ילח

משכ"ל עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:  .אלה בתחומים מומחיותו ניסיון צבירת, משותף
ופיקוח  ניהול עריכה ופרסום של מכרזי מסגרת לשימוש הרשויות המקומיות, ואספקת שירותי

 תי הניהוללפרויקטים המבוצעים בעקבות התקשרויותיהן של הרשויות באמצעות המכרזים. שירו
בשלב ביצוע ליווי של הרשות המקומית בהליך ההתמחרות ובחתימת החוזה; וכוללים בין השאר 

ניהול ווי משפטי, ניהול ערבויות, מעקב וניהול הביטוחים לפרויקט, ליבקרת חשבונות,  -  הפרויקט
  .רגולטוריםעם גורמים מתקצבים ו עםקישור ותיאום ופיקוח צמוד וכן  הפרויקטים

 השלטון של וכלכלה למשק החברה"ל שלוש חברות בנות פעילות בבעלותה המלאה: למשכ
החברה לפיתוח ו "מבע נכסים וכלכלה למשק החברה"מ, בע) 1992( לביטוח סוכנות המקומי

מכרזים הנוגעים  בפרסום עוסקת זו האחרונה .) בע"מ1995משאבי אנוש בשלטון המקומי (
 קבוצתמקומיות. מנכ"ל משכ"ל משמש כמנכ"ל של לפרויקטים עתירי כוח אדם ברשויות ה

  . 8החברות

 - (להלן  ) בע"מ1995החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (ו"ל משכבשנה שנה  מדי
שונים שעניינם אספקת  בתחומיםהמקומיות  לרשויותמכרזי מסגרת  עשרות מפרסמותהחברות) 
 ביטוחלסוגיו,  רכש, תחזוקהובין היתר שירותי כוח אדם, בינוי, פיתוח ותשתיות,  וטוביןשירותים 

  . הסביבה ואיכות

 שירותי של ברכישהמלווה  החברותשל  מסגרת מכרז, השימוש של הרשויות המקומיות ברוב פי על
 זרכהח ניתן מהעמלות יחסי חלק. 9ניהול שירותי עמלות לחברותניהול, בעבורם משלמות הרשויות 

  ").המקומיות ולרשויות המניות לבעלי עמלות החזר: "בהמשך ראושנה בשנה ( מדי לרשויות

ולגבי שירותי הניהול שרוכשות מהן הרשויות המקומיות, מ בעצמן רק חלקשהחברות נותנות  יצוין
 בתחומיבפרויקטים  רוב פי על. ניהול חברות -קבלני משנה  עםמתקשרות הן  חלק משירותי הניהול

  פיקוח צמוד.  , כדי לקבל שירותימפקחים עםגם  החברות מתקשרות תשתיות ופיתוח בינוי

__________________ 

החברה. על פי תקנון משכ"ל, מספר הדירקטורים ייקבע מדי פעם בפעם על ידי האספה הכללית של    5
קובעת בין היתר: "עד אשר ייקבע אחרת על  2014החלטת האספה הכללית לשינוי התקנון מפברואר 

  [לכל היותר]". 40 -ידי האסיפה הכללית, יהא מספר הדירקטורים 
 ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת השקעות וועדת ביקורת.   6
 - ת [נוסח חדש]; לרבות איגודי ערים א לפקודת העיריו249כהגדרתם בסעיף  -תאגידים עירוניים    7

. כל התייחסות בדוח זה לרשויות המקומיות היא 1955- לחוק איגודי ערים, התשט"ו 1כהגדרתם בסעיף 
  גם לתאגידים שבבעלותן. 

"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי  -"הקבוצה" כהגדרתה בדוחות הכספיים של משכ"ל    8
  בע"מ והחברות המוחזקות שלה".

עמלת שירותי הניהול היא דיפרנציאלית, ומחושבת כשיעור מסך העלות הכוללת של ההתקשרות    9
 הנעשית על פי מכרז המסגרת.
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שהן  מהאשראילהן הכנסות מימון  ישמקור הכנסתן העיקרי של החברות,  שהן, העמלות מלבד
   2012, וכן הכנסות מימון בנקאיות. בשנים ריביתלרשויות המקומיות, שעבורו הן גובות  נותנות

  .החברה הכנסות מסך בהתאמה 97%- וכ 93%- היוו ההכנסות מעמלות כ 2013-ו

עסק  הקודם הדוחמשרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא משכ"ל.  פרסם 2005 שנת בסוף
  . ולעמלות, בין היתר בכל הקשור לניהול מכרזי המסגרת 2003-2000בפעילותה של החברה בשנים 

  

  

  הביקורת פעולות

 של טיפולה אחרבדיקת מעקב  המדינה מבקר משרד עשה 2015 מרץ עד 2014 אוקטובר בחודשים
התייחס  המעקב. בו שעלובתחומים  התנהלותה ואחרהקודם  בדוח שפורטו בליקויים"ל משכ

 החברותהרשויות המקומיות עם  התקשרות: עיקריים נושאים בכמה והתמקד 2013-2012לשנים 
. המקומיות לרשויות עמלותוהחזרי  מימון הסדרי ,אלה שירותים בגין העמלות ,לקבלת שירותים

ניהול  שירותי אספקתשם ל מפקחיםעם ו ניהול חברות עם התקשרותה נושא נבדקכך  על נוסף
  ופיקוח לרשויות המקומיות.

  

  

  תכלכלי עילותפ

 החברות קבוצתנתונים על פעילותה של משכ"ל, בהתבסס על נתוני תוצאות פעילותה של  להלן
 דיווח, 2003שנת  - הקודמת הביקורת במועד, בהשוואה לתוצאות פעילותה 2013-2012בשנים 
  :11מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים לאותן שנים ,10מאוחד

__________________ 

על פי כללי דיווח ומדיניות חשבונאית, הדוחות הכספיים של החברות המוחזקות בבעלותה של משכ"ל    10
  אוחדו באופן מלא עם דוחות החברה.

על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד  -דוחות מתואמים לאינפלציה , נערכו 31.12.03עד יום    11
של לשכת רואי החשבון בישראל. בהתאם לתקני חשבונאות  36בהתאם לגילוי דעת  -המחירים לצרכן 

, שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים 17-ו 12מספר 
שימשו  31.12.03. הסכומים המותאמים שנכללו בדוחות הכספיים ליום 1.1.04לאינפלציה החל מיום 

  .1.1.04נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 1 לוח

  "ח)ש(באלפי  כספיים נתונים

  2003  2012  2013  

)1( ומפרויקטים מעמלות הכנסות
    258,954  315,068  

  152,552  124,899    משנהעלות קבלני  -בניכוי 

  162,516  134,055  57,121 משנה קבלני עלות ניכוי לאחר, נטו מפרויקטים מעמלות הכנסות

  7,883  13,182  9,497  נטו, מימון הכנסות

  663  222  --   )שכירות(דמי  נטו, אחרות הכנסות

  171,062  147,459  66,618   )2(הכנסות מפעילות שוטפת, לפני החזר עמלות ה סך

)3( הוצאות
  41,918  69,629  77,475  

)4( מחושב - עמלות החזר לפני שוטפת מפעילות רווח
  24,700  77,830  93,587  

)5( ועודפים עצמי הון
  148,783  309,890  352,989  

חברות  -משנה  קבלני עלותניכוי  ההכנסות נרשמו בדוחות הכספיים בברוטו, לפני 2013- ו 2012בשנים   1
  ההכנסות נרשמו בדוח הכספי בנטו, לאחר ניכוי עלות קבלני משנה. 2003ניהול ומפקחים. בשנת 

משכ"ל מחזירה חלק מהעמלות ששולמו לרשויות המקומיות ולבעלי מניות החברה (ראו בהמשך). החזר   2
  העמלות מדי שנה בשנה מוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בקיזוז מסך הכנסותיה מעמלות. 

  .וכלליות הנהלה והוצאות מכירה הוצאות, רותישי עלויות כולל  3
  זה אינו מופיע בדוח הכספי.  מחושב רווח .ההכנסה על סיםומ עמלות החזר לפני רווח   4
 המונפק המניות בהון שינוי חלכי לא  יובהרשטרי הון ומניות.  חשבון עללרבות תקבולים  - עצמי הון   5

 - , ועל כן יש לראות בסך הגידול בהון העצמי ובעודפים םהקוד דוחהפרסום של החברה ממועד  והנפרע
  . הקודם הדוחפורסם ביתרת העודפים שנצברו מאז  כגידול

 2.85- ו 2.35גדולות פי  2013-ו 2012בשנים  נטו כי הכנסות החברה מעמלות מלמדים הלוח נתוני
 העמלותמפעילות שוטפת לפני החזר  הכנסותיה סך ;2003 בשנתנטו מעמלות  מהכנסותיה בהתאמה

 הרווח ;2003 בשנת שוטפת מפעילות הכנסותיהמ 2013 בשנת 2.6 ופי 2012 בשנת 2.2גדולות פי 
בקירוב בשנת  הופי ארבע 2012ויותר בשנת  שלושה פי גדול החברה של שוטפת מפעילות המחושב

 פורסםויותר מאז  עצמם אתהחברה הכפילו  עודפי; 2003 בשנת להמהרווח המחושב שהיה  2013
נוספו לעודפי החברה  2013 שנת סוףועד  2003השנים שחלפו מסוף שנת  עשרהקודם: בתוך  הדוח

  אלפי ש"ח.  204,206
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  2 לוח

  פיננסיים יחסים

  2003  2012  2013  

)1( שוטף יחס
  1.23  3.09  2.87  

)2( מידית נזילות רמת
 0.20  2.55  2.33  

)3( פיננסי מינוף
  3.03  0.43  0.49  

)4( התפעולי הרווח שיעור
  

)5(  14.9%  16.6%  

; יחס נזילות המעיד על השוטפות ההתחייבויות מסך השוטף הרכוש סך: )Current Ratio( שוטף יחס  1
 לעמודגבוהה יותר  יכולתלחברה  ישככל שהוא גדול יותר,  - של החברה הפירעוןמידת הנזילות ויכולת 

  בהתחייבויותיה השוטפות. 
 ככל; השוטפות ההתחייבויות מסך קצר לזמן והשקעות מזומנים: )Cash Position( מידית נזילות רמת  2

 מקורותיה באמצעות הקצר בטווח התחייבויות לפרועגבוהה יותר  יכולת לחברהשהיחס גדול יותר, 
  .לממשם שקל המידיים

 ביחס (התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך) זר הון: )Financial Leverage( פיננסי מינוף   3
  .יותר חסינה החברהככל שהוא קטן יותר  - ; יחס המעיד על מידת חוסנה של החברההעצמי הוןל

 מסך) ומסים מימון /הכנסותהוצאות(לפני  רגילות מפעולות רווח: EBIT - התפעולי הרווח שיעור   4
 יכולת יש לחברהרווחיות המעיד על מידת רווחיותה של החברה. ככל שהוא גדול יותר,  יחס; ההכנסות

; לחישוב יחס זה הובאו בחשבון בהווה ובעתיד, קרי יכולת לשרוד לאורך זמן להרוויחגבוהה יותר 
   הכנסות מעמלות בניכוי החזרי עמלות.

  .רגילות מפעולות הפסד על דווח זו בשנה   5

יחסי הנזילות הגבוהים  -  הקודם הדוחפורסם  מאזשל החברה  התחזקותהעל  מלמדים הלוח נתוני
 המבוקרות שניםאת התחייבויותיה השוטפות; יחס המינוף הפיננסי ב דמעידים על יכולתה לפרוע מי

החברה, שאינה נדרשת להישען על הון זר למימון פעולותיה;  שלמעיד על איתנותה הפיננסית 
שנותרים בידי החברה מפעולותיה, ומשמש מדד  רחבים רווח שוליעל  דמעי יהתפעול שיעור הרווח

למרווח ביטחון גדול של החברה וליכולת ההתמודדות שלה בתנאי השוק בטווח הארוך. מכלול 
  הנתונים כאמור מלמד על חברה דינמית בעלת חוסן פיננסי ובעיקר רווחית מאוד. 

  

  

  םהפני משרד ידי על סדרהה

מאפשר לרשות  לחוק 9 סעיף. משותפים מכרזים חוקלאחר שנחקק  כשנתייםהוקמה  החברה
שלא באמצעות מכרז "עם מי שזכה במכרז ציבורי שפורסם מטעם משרד ממשרדי  התקשרמקומית ל

במקום שכל רשות מקומית  כךשר הפנים.  באישורהממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבורי", 
 לנצל אפשרות לה ניתנה, עליה החלים המכרזים דיני פי על כנדרשתידרש לפרסם מכרזים עצמאיים, 

 זאת. דומותלנורמות ציבוריות  המחויבים, ציבורי מוסד או ארגוןמשרד ממשלתי,  שפרסמומכרזים 
 מהגדלת הצפויה ההצעות הוזלת לשם וכן, ובניהולומכרז  בפרסום הכרוכות בעלויות יסכוןלשם ח

תוך שמירה על עקרונות דיני המכרזים, ובראשם  אלה כל. הרשויות משיתוף כתוצאה המכרז היקף
  עקרונות השוויון והשקיפות.

שנותן שר הפנים לרשויות המקומיות לפי סעיף  האישורהעיקרי לפעילותן של החברות הוא  הבסיס
רבות משרד  ששנים ומכאןשלהן,  המסגרת מכרזי באמצעות להתקשר משותפים מכרזים לחוק 9
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כאמור, על כל המשתמע מכך. עם זאת  12ציבורי מוסד או ארגוןת מהחברות אח בכלהפנים רואה 
בחן המשנה ליועץ המשפטי, לבקשת היועצת המשפטית של משרד הפנים דאז, את  2001באוגוסט 

משום "שאין  שעלו ספקות עקב זאת, לחוק 9 סעיף לפי"ל משכ של מסגרת למכרזי הפטור סוגיית
המדובר בגוף הכפוף על פי דין לדיני המכרזים הציבוריים ולמכלול הנורמות המנהליות והפליליות 

עוסק במצב של  9: "סעיף המשפטי ליועץ המשנההחלות על רשות ציבורית". בחוות הדעת קבע 
המכרז התקשרות רשות מקומית עם זוכה במכרז של משרד ממשלתי או גוף ציבורי אחר, שערכו את 

, בעוד למכרז המסגרת אין תכלית בפני עצמו אלא כבסיס להתקשרויות ]במקור ההדגשה[ לצורכיהם
לחוק,  3-2, במובן סעיף 'משותף מכרז', שבין 'כלאיים יצור'הוא אפוא מעין  מסגרת מכרז. אחרות

ם, אך יש לחוק. אין הוא הדגם האופייני לאף אחד משני הסוגי 9, במובן סעיף 'אחר של מכרז' לבין
"ל בתחום פרסום משכ של שפעולתהכי מן הראוי  הדעת בחוות נקבעבו מרכיבים משניהם". לפיכך 

, היותנה אישור שר הפנים להתקשרות באמצעות מכרזי אז עד, ובחקיקה במפורש תוסדרהמכרזים 
  .הדעת בחוות שפורטו התנאיםבנוהל פנימי של המשרד, שיעוגנו בו 

 מכרזים לחוק 9סעיף  לפי אישור מתן, פרסם משרד הפנים נוהל להדעת חוות, בעקבות 2002 במאי
 על יפעל ציבורי גוף כי היתר ביןבו  ונקבעאו מוסד ציבורי,  ארגון שעורך מסגרת מכרזיל משותפים

, המשקף את עקרונות דיני המכרזים הציבוריים על פי הדין וההלכה הפסוקה. המכרזים נוהל פי
 עשיית אופן, ותנאיו, בין היתר בנוגע לתוכן המכרז הדעת חוותטו בבנוהל עוגנו התנאים שפור

הבקשה לאישור שר הפנים ואופן ההתקשרות של הרשות המקומית עם הזוכה  הגשת הליךהמכרז, 
  .בחקיקה"ל משכ של פעילותה את להסדיר פעלנמצא כי משרד הפנים לא  בביקורת הקודמתבמכרז. 

אינם מספיקים  הקיימים הנורמטיבייםשההסדרים  שהעידוממצאים  עוד הועלו בביקורת הקודמת
 הקודם בדוח העיר המדינה מבקר משרד. ממנו הנדרש את למלא הפניםואינם מאפשרים למשרד 

נוכח היקף  בייחוד זאת. כנדרש בחקיקה החברה פעילות את הסדיר שלא על הפנים למשרד
 על לפעילותן שיש הגדולה הכספית ההשפעה נוכחהפעילות של החברות עם הרשויות המקומיות ו

  .המקומיות הרשויות

 הסדרת נושאאת התייחסותו ל לקבל כדיפנה משרד מבקר המדינה למשרד הפנים  המעקב במסגרת
 לאעולה כי  2015 פברוארשל משכ"ל בחקיקה. מתשובת משרד הפנים מ המתבקשת פעילותה

  פעילותה של משכ"ל בחקיקה. את הסדיר

עיר למשרד הפנים כי לפי חוות הדעת, הנוהל שנדרש משרד הפנים ממשרד מבקר המדינה 
פעילותן של החברות. הממצאים בפתרון מוגבל וזמני למקצתן של הבעיות  היהלאמץ 

, 2001שהועלו במעקב (ראו להלן) מראים שכפי שחזה המשנה ליועץ המשפטי עוד בשנת 
ופעילותן מול הרשויות  וכפי שהעיר מבקר המדינה בדוח הקודם, התנהלותן של החברות

על  לפיכךמחייבות הסדרה מפורשת ומפורטת בחקיקה.  הניהול חברותהמקומיות ומול 
  הנושאים הללו בחקיקה.  אתבהקדם  להסדירמשרד הפנים 

הדעת, הנושא  למשרד מבקר המדינה השיב משרד הפנים: "על פי חוות 2015בתשובתו ממאי 
האמור, הנוגעים לביצוע ההליך שעל פיו  9לפי סעיף הטעון הסדרה הוא התנאים למתן האישור 

יאשר השר לרשויות להתקשר. במסגרת הנוהל, ולא בכדי, לא נדרשת אסדרת כלל ההיבטים הנוגעים 
לפעילותה הפנימית של החברה למשק וכלכלה או גופים ציבוריים אחרים, או פעילות של הרשויות 

אינן נכללות במתן האישור האמור... ההליך המרכזי המקומיות מול חברות ניהול לסוגיהן, שאף הן 
אשר נדרשת הסדרתו בהקשר למתן אישור כאמור, נוגע לביצוע הליך המכרז על ידי הגוף הציבורי 

בנסיבות  ...(החברה למשק וכלכלה), אשר לגביו מתבקש האישור. סוגיה זו מוסדרת כיום בנוהל

__________________ 

) 1, פ"ד מה(מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ ואח' נ' משרד הכלכלה והתכנון ואח' 649/89גם בבג"ץ    12
  ) נקבע שמשכ"ל היא גוף ציבורי.1991( 491, 485
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תחו של משרד הפנים בנושאי חקיקה לסוגיהם, אלה ובוודאי על רקע מכלול המשימות העומדות לפ
  לא נמצא מקום כי נדרשת אסדרת הנושא בחקיקה".

חוות אכן התנסח ב המשפטי ץהמשנה ליועמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי 
שיכולה להשתמע כבלתי צורך הכללי לקבוע מסגרת לטיפול בנושא בצורה בנוגע ל דעתה

בחקיקת תיעשה  9יזציה זו של ההוראה הכללית שבסעיף : "מן הראוי כי קונקרטמחייבת
במקור], שיינתן לו פומבי, בהם  ההדגשה[ בנוהל פנימי בכתבכוח החוק, או לפחות מ, משנה

 עץאולם כאשר התייחס המשנה ליו .לחוק" 9ייקבעו התנאים למתן אישור לפי סעיף 
יצור "רזים אלה מסגרת של משכ"ל, הוא ראה במכהבהמשך ספציפית למכרזי  המשפטי

ובפסקה המתייחסת למשכ"ל קבע במפורש שהנוהל הפנימי הוא פתרון  ,בעייתי "כלאיים
פי - לרשויות מקומיות להתקשר על 9זמני: "עם זאת יודגש, כי המשך מתן אישורים לפי סעיף 

בהסדרה של התנאים למתן אישור כאמור  מותנהמכרזי המסגרת של החברה למשק ולכלכלה 
 .במקור]" האינ ההדגשה[ בינתיים, עד להסדרה בחקיקה - במקור]  ההדגשה[ בנוהל פנימי

לא היה אמור להיות סוף  נוהל הפנימיהמסגרת של משכ"ל המכרזי לגבי שלפחות  ימכאן בר
כספי  - זאת ועוד אסדרת פעילותה של משכ"ל מתחייבת גם נוכח המימון הציבורי  פסוק.

  המשמש לפעילותה. - הרשויות המקומיות 

  

  

   החברות עם המקומיות הרשויות תקשרותה

העיריות  תקנותככלל רק על פי מכרז.  להתקשר המקומיות הרשויותלפי דיני המכרזים על  .1
זה סוגי  ובכלל, בעניין), קובעות הוראות המכרזים תקנות - (להלן  1987- "חהתשמ(מכרזים), 

  . ממכרז פטורה הרשות תהיההתקשרות שלגביהם 

 ניהול שירותי לרכישת החברה עם להתקשר מקומית לרשות יּותר כי נקבע הפנים משרד בנוהל
התייחסות מפורשת בנוהל לשאלה אם נדרשת רשות מקומית לערוך מכרז לצורך  אין. ופיקוח

. בדוח המכרזים דיני של המחייבות ההוראות בנושא חלות כי ברי מקום ומכל, ההתקשרות
 בפטורלהתקשר  13רשאית רשות מקומית ,המכרזים תקנות) ל8(3הקודם צוין כי לפי תקנה 

 אמון יחסי או מיוחדים ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע בחוזהממכרז 
בחוזה מסוג זה, הרי  מדובר אם. מכאן שוייעוץ פיקוח, תכנון של עבודות כגון, מיוחדים

  "ל אינה מחייבת מכרז.למשכ המקומית הרשותכאמור בין  התקשרות

 אלאפיקוח, הניהול והכל שירותי  אתכי משכ"ל אינה מעניקה בעצמה  ההעל המעקב זאת עם
. , והן מספקות בפועל חלק מהשירותים לרשויות המקומיותופיקוח ניהול חברות עם מתקשרת

, אלו ותמקצועי עבודותהידע והמומחיות המיוחדים ל בעלת אינה"ל משכ לכאורהש מכאן
 כדי ממכרז בפטורלהתקשר עם החברה  כדיר בהוראה זו להיעז אפשרולפיכך ספק רב אם 

  .לקבלן

. מכרז או הליך תחרותי אחר ללא והפיקוח הניהול חברות עם מתקשרת, משכ"ל זו אף זו לא
מעבירה כספי  היא למעשה, לאת שירותי הניהו מהחברהרוכשת רשות מקומית  כאשר לכן

זאת  -שנבחרה ללא מכרז  הניהול חברת -  שלישי לגורםציבור רבים שמגיעים, כולם או חלקם, 
  .המקומיות הרשויותהחלות על  לנורמות בניגוד

__________________ 

 מוגבל לעיריות, שכן יש הוראות מקבילות בנוגע למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות.הדבר אינו    13



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  338

  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 שכל ולוודא, לעומק הנושא את לבחון שעליו הפנים למשרד עירמ המדינה מבקר משרד
ביטוי בהסדר חקיקתי מפורש, כחלק מההסדרה הכוללת של פעילות  לידי יבואפתרון 

  החברה. 

 לחוק 9המדינה כי האישורים שהוא נותן מכוח סעיף משרד הפנים השיב למשרד מבקר 
משותפים עניינם ההתקשרות הישירה בין הרשות המקומית למי שזכה במכרז, וכלל  מכרזים

אינם מסדירים או מקנים אישור להתקשרות עם משכ"ל או עם חברת ניהול אחרת כדי לקבל 
תקשרות החלים עליה, שירותי ניהול ופיקוח. הרשות המקומית רשאית, בכפוף לכללי הה

 נוגע הדבר להתקשר עם חברת ניהול כפי שהיא עושה לגבי מכלול נושאים אחרים, ואין
על אחת כמה וכמה אין האישור שנותן משרד הפנים  .הפנים שר בידי המסגרת מכרז לאישור

  ניהול. לרשויות המקומיות נוגע להתקשרות של משכ"ל לרכישת שירותי

יותר מעשור הוא פועל להסדרת הליכי התקנת התקנות על פי חוק עוד ציין משרד הפנים כי 
, אשר יחולו על תאגידים מקומיים ובכללם על משכ"ל 1992- חובת המכרזים, התשנ"ב

ושיסדירו את הליכי ההתקשרות של גופים אלו. בתוך כך פועל צוות משותף, הכולל נציגים 
ומאיגוד התאגידים העירוניים, המקומי  השלטון והמשפטים, ממרכז האוצר הפנים ממשרדי

הבוחן את נוסח התקנות במטרה להגיע להסכמות ולהביאן לאישור שר הפנים וועדת החוקה 
  של הכנסת. 

הדעת עולה כי המשנה ליועץ  משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי מחוות
רשות המכרז המוטלת על הישמש פתח לעקיפת חובת קיום  9סעיף המשפטי חשש ש

התקשרויות שאכן  נעשות למעשהמקומית. בביקורת הועלה שכחלק ממכרזי המסגרת ה
של  וחשש ואכן כאמור. והפיקוח זאת ביחס לחברות הניהולועוקפות את דיני המכרזים, 

  קביעה ברורה ומסודרת של העניין.ב המשפטי התממש, ולפיכך יש צורך עץהמשנה ליו

ה משכ"ל כי התקשרויותיהן של הרשויות למשרד מבקר המדינה טענ 2015בתשובה ממאי 
המכרזים, מאחר  לתקנות )8(3תקנה  מכוח פטורות ממכרזלקבלת שירותיה  המקומיות עמה

שהרשויות מתקשרות עמה על בסיס ניסיון, היכרות ואמון מיוחדים, והיא אשר נותנת להן את 
אינה  סי אמוןהתקשרות על בסיס יחהמענה הכולל עד שמושלם הפרויקט לשביעות רצונן. ה

באופן ישיר ובלתי ספקם ספק השירותים לאינה מחייבת את אישית בלבד, ו חייבת להיות
 הלא בחרהרשות המקומית אמצעי תוך שהוא מנוע לחלוטין מלהפעיל גורמים מטעמו, אשר 

חובת הנאמנות והחברה בבעלות מלאה של הרשויות המקומיות  על כך באופן ספציפי. נוסף
טובתם. לפיכך יחסי האמון המיוחדים את מקסם ועליה ל מניותיהכלפי בעלי  יאהמלאה שלה ה

בין החברה לרשויות המקומיות הם ברורים מאליהם. בשונה מחברות במגזר הפרטי, החברה 
 ,מפרסמתהיא רשאית לפעול אך ורק עבור הרשויות המקומיות ואך ורק במסגרת המכרזים ש

ם החברה אף פועלת בניגוד לאינטרסים הכלכליים מכוח יחסי אמון מוגברים אלו הרי לעתיו
   שלה כדי להיטיב עם הרשויות המקומיות ולפעול למענן.

יעוץ והניהול מלוות את החברה החל משלב הכנת המכרז, יחברות העוד השיבה משכ"ל כי 
שירותים לרכי הרשויות ובהתאם עריכת המפרטים במכרזים לעבודות או וצה של הכולל בדיק

הן בשלב מכרז המסגרת והן בשלב  ,מקצועי לחברה בבדיקת הצעות המחירסיוע וכן 
 ,פעולות אלו הן בבסיס העשייה של החברה לבקשת הרשויות המקומיות. שיתההתמחרות הנע

נסמכת עיקר פעילותה של החברה. מטעם זה פעילותן של חברות הניהול  ןועל הצלחת
החברה בוחרת את  ניסיון וידע מיוחדים.מאופיינת ביחסי אמון מיוחדים הדורשים מיומנות, 

על ניסיונן ומקפידה , בשים לבחברות הניהול המלוות אותה בכל הליך בניית המכרז וביצועו 
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ן חברות ניהול ואותם מפקחים עם אותהחוזרת רמתן המקצועית הגבוהה. העבודה על המוכח ו
  מקומיות. מאפשרת לצבור ניסיון רחב ביותר, אשר עומד לרשותן של הרשויות ה

 ותהפטור ממכרז חריג הוראותבהיות  כימבקר המדינה מעיר כי בפסיקה נקבע  משרד
. הגישה הרווחת היא שיש 14הצמצום דרך עלמכרז, יש לפרשן  חובת בדברלכלל 

להעדיף את המכרז הפומבי על פני פטור ממכרז מטעמים של חלוקת משאבים וכספי 
ת ללא עריכת מכרז עלולה להיחשב כפגיעה הציבור באופן שוויוני. התקשרות של הרשו

לא מידתית בחופש העיסוק של מתקשרים פוטנציאליים אחרים וכפגיעה בזכותם 
 חובת לתקנות 2009. גישה זו באה לידי ביטוי בתיקון משנת 15לשוויון הזדמנויות

. אמנם תקנות אלו אינן חלות על הרשויות המקומיות, אולם 199316- "גהתשנ, המכרזים
המכרזים לגבי  לתקנות )8(3 שעסק בשאלת הפטור ממכרז לפי תקנה 17יןבפסק ד

התקשרות של עירייה לקבלת שירותים ממשרד רואה חשבון, העיר בית המשפט העליון 
כי רוח הדברים והרציונל שביסוד התיקון יפים גם למקרה שלפניו. לדעת משרד מבקר 

אמור להסדיר את הנושא. המדינה, מאחר שמדובר בשאלה של פרשנות התקנות צריך כ
התקשרויות האף סוגי כי  עמדת המדינהיצוין כי באותו פסק דין ציין בית המשפט את 

של רשות מקומית הפטורים ממכרז לפי תקנת הפטור האמורה, מחייבים הליך מינהלי 
בית המשפט הוסיף והבהיר כי  הצעות לאותן התקשרויות. כמהסדור שבמסגרתו ייבחנו 

לדעתו גם אם ההתקשרות עשויה להיות פטורה ממכרז לפי התקנות החלות על העיריות, 
עדיין בשל הנאמנות שחייבת העירייה כלפי תושביה קיימת עדיפות להתקשרות בדרך 

  של מכרז פומבי.

התקשרויות  2,892- והתקשרויות  2,933נעשו  2013- ו 2012משכ"ל עולה כי בשנים  מנתוני .2
 לחברות הרשויות ילמובהתאמה של רשויות מקומיות עם זכיינים של מכרזי מסגרת, בגינן ש

 4.8-ובכ 4-בכ הסתכם האמורות בשנים עמלות התקבלו שמהןהעסקאות  מחזור. ניהול עמלות
 . 18"ח בהתאמהש מיליארד

ה כי רשויות מקומיות שהיו מעוניינות לקבל שירותי ניהול מהחברות תהעל הביקורת הקודמת
להתקשר עם אחד  שהחליטובו הודיעו שסטנדרטי  מכתבבאמצעות  בכתב אליהן פנו

, והזמינו שירותי ניהול לאותה ההתקשרות. כל שירותי מסגרתמהקבלנים הזוכים במכרז 
שנה  מדי"ח ש מיליוני שרותע שלהתקשרויות בהיקף  באלפי הסתכמוהניהול שהוזמנו, ו

 את המספקותהחברות  וביןבשנה, נעשו מבלי שנחתם חוזה התקשרות בין הרשויות המזמינות 
השירות כמתחייב. משכך לא עוגן הסכם בין הצדדים המפרט בין היתר את מלוא התנאים 

 יינתנולא  אםלרשויות  הסעדשנדרש כל צד לעמוד בהם, היקף אחריותן של החברות, 
  .השירותים עבורכראוי והתמורה  לא ייעשואו  ותיםהשיר

 בדברכי לא היה בידם מידע  עלהה מקומיות רשויות בכמה בכירים תפקידים בעליעם  בירור
ושעבורם שילמו הרשויות  לתתאמורות  החברות שהיו והפיקוח התיאוםתוכן שירותי הניהול, 

  עמלות ניהול. 

__________________ 

 269, 267) 3, פ"ד מו(אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה 4672/90בג"ץ    14
)1992.( 

  .219(התשס"ד), כרך א', עמ' מכרזים עומר דקל,    15
יעדיף לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום ב(א) לפיה "גוף ציבורי 1הוספת תקנה    16

 שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל".
(פורסם במאגר ממוחשב)  עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן, חבר המועצה ואח' 6145/12עע"מ    17

)2013.(  
  . 2013-ו 2012לשנים  חברותיה המאוחדות,על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של משכ"ל ו   18
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"ל כי ההתקשרויות שבין הרשויות המקומיות למשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
. על פי סדרי מינהל ציבורי תקין, יש לפרט בחוזים כתוב בחוזה מעוגנות להיות חייבותלחברות 

 וכדי לציבוראלה את מלוא חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים כדי שיהיו נהירים וידועים 
  .ציבורה את המייצגות, המקומיות הרשויות של האינטרסים על לשמור

 נוסח למשכ" גיבשה, הדוח הערותהקודם ובעקבות  הדוחפורסם הועלה כי מאז  במעקב
, מפרט הצדדים חותמים שעליו, החוזהבין הרשויות המקומיות לחברות.  ניהול חוזה של

של כל התקשרות את השירותים שיינתנו לרשות המקומית במהלך ההתקשרות,  לגופה
 עםנחתם אך ורק  החוזהנמצא כי  זאת עם. הטרחה שכר ואת ההתקשרות תקופת את

 עם להתקשר ממשיכותנחתם חוזה  לא שעמן הרשויות יתר. אותו המבקשותרשויות 
עולה  לפיכךלקבלת שירותיהן.  בכתב לחברות פנייה באמצעות כלומר, כבעבר החברות
 כי לא כל הרשויות הקשורות עם החברות מודעות לזכותן לעגן את התקשרותן ,החשש
  את הרשויות בעניין כנדרש ממנה. עדכנהמשכ"ל לא  כיו בהסכם

 להתקשרויות אינדיקציה איןשל משכ"ל  הממוחשבת במערכתכי  במעקבהועלה  עוד
בידי  אין כלומר. בשנה שנה מדי הנעשות ההתקשרויות מכלל ניהול חוזהשבהן נחתם 

החברה נתונים זמינים בדבר מספר חוזי הניהול שנחתמו ועודם תקפים, כמו גם נתונים 
  .הסכמים אין שלגביהןבדבר עסקאותיה התקפות 

הרשויות המקומיות עובדות באופן תדיר ובהיקפים כי משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה 
  מספקת להן.יא יהול שהועל כן הן מודעות היטב לשירותי הנ ,לאורך השנים מהנרחבים ע

רואה בחומרה את התנהלותה של משכ"ל, שלא פעלה לעגן בכתב מבקר המדינה  משרד
את כל התקשרויותיה עם הרשויות המקומיות, כנדרש ממנה בדוח הקודם. המשרד מעיר 

 הרשות של בבקשתהאו  ברצונה התלוי אינה מחייב הסכם על החתימהכי  ,"ללמשכ
 בהסכם לעגן את כל התקשרויותיהן עם הרשויות המקומיות, וכי על החברות המקומית

  .הצדדים ידי על וחתום כתוב

תפעל להעברת חוזים לחתימה לכל רשות " ת הביקורת השיבה משכ"ל כילהער ותהבהתייחס
  ."שתבקש לקבל את שירותיה ותבצע מעקב ובקרה ביחס לחתימת החוזים על ידי הרשויות

  

  

   מפקחים עםו ניהול חברות עם החברות התקשרות

 אלאניהול לרשויות המקומיות, הכל שירותי  את בעצמן נותנות אינן החברות לעיל שצוין כפי
ופיתוח תשתיות, מתקשרות  בינויבפרויקטים מתחומי  לרוב. ניהול חברות עםלשם כך  מתקשרות
 מתקשרות החברותהמקומיות מתקשרות עמם ישירות).  הרשויות לעתים( מפקחים עם גםהחברות 

  . הציבוריים המכרזים דיני לפי לכאורה פועלות אינן ובכך, מכרז באמצעות שלא הניהול חברות עם

לחברות הניהול  באשרמדי פעם בפעם.  מעדכנת שהיאחברות ניהול ומפקחים  של"ל מאגר למשכ
חברת ניהול אחת לכל תחום של פרויקטים. זאת מלבד  ישנה ככלל כי הביקורת העלתה, שבמאגר

בינוי, שיפוצים, פיתוח ותשתיות כבישים, עבודות ומתקני ביוב וכן הסעות תלמידים  -כמה תחומים 
חברות ניהול  ארבע עד שתיים יש להםושהיקף הפעילות בהם גדול או מורכב משל היתר,  - 

, תפעולי ליסינג בתחוםאו בשני אזורים. כך למשל באזור אחד  שירותים נותנתחברה  כלכשאזוריות, 
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, בגינן ניתנו שירותי ניהול, 2013התקשרויות בשנת  727-ו 2012התקשרויות בשנת  873שכלל 
 247- ו 2012התקשרויות בשנת  162, שכלל משחק מתקני לתחום; אחת מנהלת חברה נמצאה

(מבנים  בינוי , נמצאה גם כן חברה מנהלת אחת; לתחום2013התקשרויות בשנת 
התקשרויות  572-ו 2012התקשרויות בשנת  643) שכלל ספורט אולמות/ממוגנים/גדוליםקטנים/
, שכלל כבישים ותשתיות פיתוח לתחום; אזור, נמצאו ארבע חברות מנהלות, אחת לכל 2013בשנת 

לתחום , נמצאו שלוש חברות מנהלות. 2013התקשרויות בשנת  227- ו 2012התקשרויות בשנת  254
, נמצאו גם כן 2013התקשרויות בשנת  316- ו 2012התקשרויות בשנת  221הסעות תלמידים, שכלל 

  שלוש חברות מנהלות.

 הניהול חברות עם ההתקשרויות סוגיית אתעיר למשרד הפנים שגם ממבקר המדינה  משרד
יה "ל שעללמשכלהסדיר בצורה מפורשת בחקיקה, וכי עד אז יש להבהיר  יש המפקחים ועם

 ציבורי גוףלפעול בכל התקשרויותיה לפי דיני המכרזים והנורמות הציבוריות המחייבים כל 
  . משותפים מכרזים לחוק 9על פי סעיף 

 נעשים"ל כי נוכח ההיקף הרחב של הפרויקטים הלמשכעיר ממבקר המדינה  משרד
 הרחבתל, המכרזים לדיני בכפוף, תפעלשנה בשנה, מן הראוי כי  דיבאמצעות החברות מ

תחרותי,  בשוק בפעילות הגלומים היתרונות ולמיצוי לרשותה העומד הניהול חברות מאגר
 להפחתת להביא כך ומתוך הניהול חברות עם ההתקשרות מחירי תתלהפח להביא במגמה
  גובה מהרשויות המקומיות. שהיא הניהול שירותי עמלות

עורכת משוב שירותי ומקצועי היא תום כל התקשרות משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי ב
. נתונים הגורם המנהל או המפקחהקשור לאופן אספקת השירותים על ידי  ברשות המקומית בכל

לחברה  התקשרויות עתידיות.נוגע לקבלת החלטות בבעת בחשבון  מובאיםאלו נאגרים, מנותחים ו
יונים מקצועיים בסיסיים ומפקחים בתחומים שונים שעמדו בקריטר , מנהליםמאגר גדול של יועצים

מדי פעם בפעם. החברה מקפידה על רמה מקצועית וסטנדרטיזציה , והוא מתעדכן החברה השקבע
לרשויות המקומיות. נוכח היקפי הפעילות מצליחה החברה שהיא מספקת באיכות השירותים 

עם המפקחים מהמחירים המקובלים בענפים אלו. עם מחירי ההתקשרות עם היועצים ו את תילהפח
החברה תגבש נוהל אשר יגדיר  על כך . נוסףהניהול שלהמאגר חברות  פועלת להרחבתהחברה  זאת

  . בחירת המפקחים לפרויקטיםאופן את ו להכללת חברות במאגרתנאים את ה

  

  

  עמלות

"ל מחויבת משכ מהרסשפ מסגרת במכרז המתקשרת מקומית רשותקובע כי  הפנים משרד נוהל
 הרשות אם, המכרז עריכת בגין שימוש עמלת) א: (הרשותבחירת  לפיאחת משתי עמלות,  להלשלם 

. הניהולהכוללת תשלום בגין שירותי  עמלה) ב; (הניהולאינה מתקשרת עם החברה לרכישת שירותי 
  .המכרז במסמכי מפורטל זאת בתנאי ששיעור העמלה כ

, וכלל אינה מבחינה בין שתי העמלות הנוהל לפי פועלת אינה"ל משכ כי הועלה בביקורת הקודמת
 וגובה, המכרז במסמכי העמלות שיעורי את מציינת אינה החברהכלל  בדרךעלה כי  עודהחלופיות. 
. משרד מבקר גבוהים בסכומים ניהול שירותי עמלות שעמן היא מתקשרתהמקומיות  מהרשויות

  .לנוהל מנוגדתזו  שהתנהלותהמדינה העיר לחברה 

במסמכיהם  מפרסמת אינהבדומה למצב במועד הביקורת הקודמת, החברה כלל כי  ההעל המעקב
 הפנים למשרד החברה בין מחלוקת . בשלשל מכרזי המסגרת את עמלת השימוש בגין עריכת המכרז
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ל תעריפי עמלות הניהול נקבעו במסמכיהם ש (ראו להלן), הניהול שירותי לשיעורי עמלות בנוגע
  תחומי מכרזים מעטים. 

בפועל העמלה שגובה משכ"ל מהרשויות שעמן היא מתקשרת היא בגין שירותי הניהול בלבד, והיא 
במכרזיה מבלי לרכוש ממנה שירותי  המשתמשותגובה עמלת שימוש מהרשויות המקומיות  אינה

   ניהול.

 ועלפועלת על פי נוהל משרד הפנים  שאינה"ל על למשכעיר ממבקר המדינה  משרד
שימוש במכרזי המסגרת ובין רכישת שירותי  בין כנדרש מפרידה אינההמכרז  שבמסמכי

  .הניהול

להפריד בין עמלת השימוש לעמלת  באפשרותהאין משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי 
עמלת ועים, אך שהיא מציעה נקבעו תעריפי עמלות קב שירותיםכל סוג של שירותי הניהול. ל

 יעילהדרך  בידההרשויות המקומיות ואין מאינה נגבית על ידה, וכפועל יוצא שימוש לא הוגדרה ה
ך אחרת בדר ותםהמכרזים או משיגות א מסמכיאת  ביניהןלגבייתה. פעמים רבות רשויות מעבירות 

מתקשרות אודות רשויות מקומיות שעל . בידי החברה מידע חלקי בלבד מבלי לעדכן את החברה
מידע בנוגע  כל שכן אין בידהנלווים.  ממנה שירותיםבאמצעות מכרזיה במישרין, מבלי לרכוש 

התקשרות אין אינטרס להעביר לחברה את המידע בולאיש מבין הצדדים  ,אותן התקשרויות לפרטי
  האמור. 

יה היה על הנוהלמשרד מבקר המדינה מעיר למשכ"ל כי נוכח הקושי שלה לקיים את הוראות 
לפנות למשרד הפנים להסדרת הנושא ולא להמשיך לפעול בניגוד לנוהל ולהתעלם מהערת 

  . הקודם דוחמשרד מבקר המדינה ב

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי הקושי האמור של משכ"ל לקיים את הוראות 
ולמצוא  ,לעיל הנוהל, מחזק את הצורך להסדיר את כל פעילותה של משכ"ל בחקיקה, כאמור

  פתרון נאות לבעיה.

  

  הניהול שירותי עמלות

חישוב שיעור הרווח מהכנסות החברות מעמלות, בהתבסס על נתוני תוצאות פעילותה של  להלן
 שנים לאותן המבוקרים הכספיים הדוחות מתוך, דיווח מאוחד, 2013-2012בשנים  החברות קבוצת

  (הנתונים באלפי ש"ח):



  343  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה

  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 3 לוח

  מעמלות מההכנסות הרווח שיעור חישוב

  2012  2013  

  4,811,482  4,005,222  עמלות התקבלו שמהן עסקאות מחזור

)1( ברוטו, ומפרויקטים מעמלות הכנסות
  258,954  315,068  

)2( והוצאות עלויות
  194,528  230,027  

)3(מחושב  - לפני ניכוי החזרי עמלות  מעמלות מהכנסות שנתי רווח
  64,426  85,041  

  40,029  30,720  לרשויות המקומיות ולבעלי מניות החברההחזרי עמלות 

)4(מחושב  - לאחר ניכוי החזרי עמלות  מעמלות מהכנסות שנתי רווח
  33,706  45,012  

  27%- כ  25%- כ  לפני החזרי עמלות מההכנסות המחושב השנתי הרווח שיעור

  14.3%- כ  13%- כ  שיעור הרווח השנתי המחושב מההכנסות לאחר החזרי עמלות 

התחשיב לא הובאו בחשבון הכנסות  לצורך. ומפקחים ניהול חברות -משנה  קבלניניכוי עלות  לפני  1
  מימון והכנסות אחרות נטו. 

  ולרבות עלויות קבלני משנה. וכלליות הנהלה הוצאותו מכירה הוצאות, ישירות עלויות כולל  2
. ההכנסה על ומסים עמלות החזרי), שכירות(דמי  אחרות והכנסות נטו מימון הכנסות לפני השנה רווח  3

  .הכספי בדוח מופיע אינו זה מחושב רווח
, ולאחר שנוכו החזרי העמלות. ההכנסה על ומסים נטו, הכנסות אחרות מימון הכנסות לפני השנה רווח  4

  .הכספי בדוח מופיע אינו זה מחושב רווח
  

  העמלות תעריפי קביעת אופן

את שיעור עמלות הניהול בתחומים השונים  קובעתה כי הנהלת החברות תהעל הביקורת הקודמת
 קבלנישל מכרזי המסגרת, בהתבסס על העלויות הצפויות של עריכת המכרז ופרסומו, עלויות 

מהעלות הכוללת  10.5%-ל 1%ונע בין  רחבבתוספת רווח. טווח שיעורי העמלות  והתקורה המשנה
המסגרת. במסמכי החברות לא נמצאו תחשיבים מפורטים  של ההתקשרויות הנעשות על פי מכרזי

, מנגדלאופן קביעת שיעורי העמלות בתחומים השונים של המכרזים.  תומכות אסמכתאותאו 
מעמלות ניהול עלו על  הכנסותיהן כי הראו, המאוחדות וחברותיהתוצאותיה הכספיות של משכ"ל 

שליש מההכנסות  כדיהגיע  בממוצע מעמלות ההכנסותבשיעור ניכר: הרווח השנתי מ ןהוצאותיה
  החברות לאותן שנים.  קבוצתשל  המאוחדים, בהתאם לדוחות הכספיים 19מעמלות בשנים שבוקרו

נושא עסקי ופועל יוצא  הינותמחור שיעור העמלות בכל מכרז  כי החברותבביקורת הקודמת השיבו 
  חופשית בשוק. התחרות השל 

 בהתאם ויתועד יתומחרהעמלות  גובה"ל כי ראוי שלמשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
  תחום.  לכל השירותים עלויות שיקטנו כדימראש  שייקבעו לעקרונות

עלו הכנסותיה של משכ"ל מעמלות שירותי הניהול על  2013-ו 2012 בשנים כי ההעל המעקב
בשנים  לאחר החזרי עמלות כנסותהשיעור הרווח מה ,3כפי שעולה מלוח  הוצאותיה בשיעור ניכר.

מעידים שיעורי הרווח  לכאורה. 2013בשנת  14.3%וכדי  2012בשנת  13%כדי  כאמוראלה הגיע 
  מקדם רווחיות גבוה. שהחברה פועלת לפי הגבוהים 

__________________ 

  .2003- ו 2002, 2001שנות הכספים    19
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 כימנכ"ל משכ"ל  מסר, הפניםאגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד  למנהל 2014 מאוגוסט במכתבו
. החברה שמספקת השירותים והיקף מאפייניו, הפרויקט לסוג בהתאם נקבעים העמלות תעריפי
מעלויות הכנתו ופרסומו של המכרז, עלויות היועצים המשפטיים  היתר בין נגזרים העמלות שיעורי

במסגרתו, עלויות ישירות ועקיפות של  הנעשים הפרויקטים אתו ווהמקצועיים המלווים את הכנת
  רווח עסקי המתבסס על מחירי השוק. החברה ו

בנוגע לאופן תמחור  אחרות אסמכתאותלא נמצאו תחשיבים או כל  המעקבמסגרת כי גם ב יצוין
  שיעורי העמלות. 

 א"ל כי אישור שר הפנים הניתן למכרזי המסגרת שהילמשכעיר ממבקר המדינה  משרד
 לשוםהעיקרי לפעילותה, לא ניתן  הבסיס שהואמפרסמת לטובתן של הרשויות המקומיות, 

 ,. יתרה מזוהחופשי בשוק תחרותנדרשת לה אינההחברה  ולכן, אחרים ציבורי מוסד או ארגון
גבוהים משולי הרווח "ח בשנה, ש מיליוני בעשרותמשכ"ל, המסתכמים  שלשיעורי הרווח 

 שהיא לותהעמ שתעריפיעל כך  מצביעיםהדרושים להבטחת איתנותה הפיננסית לאורך זמן ו
 ומהות תפקידה מתוקףמשכ"ל,  .הוצאותיה לכיסוי מהנדרש אחוזים בעשרות גבוהים גובה

לכן  -  ממומנת מקופתןופעילותה אף , המקומיות הרשויות לתועלת לפעול אמורה ,פעילותה
שתבצע את פעילותה העסקית בדרך שתבטיח את תועלתן של הרשויות כאמור  מן הראוי

 הוזלת באמצעות היתר ביןבפעילותן,  וחיסכוןלידי ייעול  להביא כדיכל הנדרש את תעשה ו
 סוגיכל  לשמפורטים של אומדן העלויות  תחשיביםעל  בהתבססלהן, נותנת  שהיאהשירותים 
  . השירותים

אינה מקבלת את הערת המבקר לפיה היא גובה תעריפים משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי 
את להשוות אליו את היקף פועלה ו אפשרשכן אין כל גוף בשוק שהגבוהים מאלו המקובלים בשוק 

תעריפי , כדי לבחון את סבירות המקומיות הרשויות ,השירותים שהיא מספקת ללקוחותיהסל 
, ישנם מכרזים המסבסדים מכרזים אחרים אשר אינם כלכליים לחברה או כלכליים כמו כןהעמלות. 

הפועלים בשוק  עסקייםמתחרה עם גופים החברה, היא שמספקת  חלק מהשירותיםבנוגע לפחות. 
  קביעת תעריפי העמלות.מחויבת לשקול שיקולים עסקיים ב , ולכןהפרטי

משרד מבקר המדינה מדגיש בשנית כי יכולתה של משכ"ל לספק מעטפת שירותים ייחודית 
ת לרשויות המקומיות, מתאפשרת בשל האישור שנותן שר הפנים לרשויות להתקשר באמצעו

אפשר להשוות את - אחד לטעון שאי מכרזיה, באופן בלעדי. לפיכך אין החברה יכולה מצד
השירותים שהיא מספקת לאלו של גופים אחרים שכן רק היא מספקת אותם לרשויות 

מקום  שני לטעון כי עליה להתחרות בגופים הפועלים בשוק הפרטי. מכל המקומיות, ומצד
כי נותרים בידיה רווחים גבוהים מאוד המעידים  הנתונים הכספיים של החברה מלמדים

  שתעריפי העמלות שהיא גובה גבוהים מהנדרש להבטחת חוסנה הפיננסי.

  

  העמלות תעריפי בעניין הפנים משרד בדיקת

שיעורי עמלות שירותי הניהול  את בדוקכדי שתמינה משרד הפנים חברת ייעוץ  2003שנת  בתחילת
שיעור העמלות שגובות  בין היתר בין השוותהיות. הבדיקה שגובות החברות מהרשויות המקומ

. הממשלההחברות ובין העמלות שנהוג לגבות עבור ניהול, פיקוח ותיאום פרויקטים של משרדי 
ממצאי הבדיקה העלו כי תעריפי העמלות שגבו החברות במכרזי מסגרת מתחומים מסוימים היו 

המליצה חברת הייעוץ  כך על בהתבסס. הממשלהגבוהים ביחס לפרויקטים מקבילים של משרדי 
לכל היותר מהעלות הכוללת של ההתקשרות על פי מכרז  7%- ללהפחית את שיעורי עמלות הניהול 

  .מסגרת
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

"ל כי בהתבסס על ממצאי בדיקת משרד הפנים, למשכהודיע חשב משרד הפנים דאז  2003 בנובמבר
רים מהמקובל בשוק, יש לכלול במכרזי יק גובה שהיאהניהול  שירותי עמלותלפיהם תעריפי 

 החירום, התשתיות, הבינוי בתחומי: כדלקמן היתר ביןהמסגרת עמלות בתעריפים מופחתים, 
 בנספח. 4.5% עד וציוד ריהוט; בתחום רכש של 2.5%; בתחום השמירה עד 6.5%עד  והטכנולוגיה

גם הורה כי  הפנים רדמש חשבהעמלות המאושרים לכל תחומי המכרזים.  שיעוריפורטו  המכתב
  במכרזים אחרים "קביעת העמלה תיעשה לפי בדיקה ואישור פרטני מראש".

, בין היתר הפנים משרד חשבהודיעה משכ"ל כי היא מתנגדת לקביעת  2003 מדצמבר בתשובתה
 החברות פועלות שבהששיעורי העמלות המופחתים אינם תואמים את המציאות העסקית  מפני

  לגרום לחברות להפסד ניכר. צפוי ויישומם

הושלמה בדיקת משרד הפנים בנושא גביית  לא לאותו המועדכי עד  התהעל הביקורת הקודמת
מבקר המדינה העיר בדוח  משרד. בנושאהתקבלו על ידו החלטות  לאעמלות שירותי הניהול ו

מדתו את ע ולגבש העמלות לתעריפי באשר בדיקתו אתהקודם למשרד הפנים כי עליו להשלים 
  בהתאם. 

 והננו: "דאז"ל משכ של המשפטית ליועצת הפנים משרד של המשפטי היועץ כתב 2006 בנובמבר
 עמלה תגבה לא וכלכלה למשק החברה, לא אם ובין במכרז כתובה תהיה העמלה אם בין כי מצפים

  ".לה שאושר מזה הגבוה בשיעור

 החלטות הפנים משרד קיבל לא, כעשור זה, הקודם הדוחפורסם  מאזנמצא כי  במעקב
בעינה המחלוקת שבין  נותרהוכפועל יוצא  ,הניהול שירותי עמלות גביית בנושאמחייבות 

  נחיצות הפחתת שיעורי העמלות.  בענייןמשכ"ל  וביןהמשרד 

כונסה ישיבה בנוכחות נציגי משרד הפנים ונציגי , המעקבלתחילת  בסמוך ,2014 באוקטובר
 מנת ועל" ,הפנים למשרד החברה לפניית בהמשך כונסהבפרוטוקול הישיבה צוין כי זו  משכ"ל.

 הנוגע בכל המקומיות הרשויות בהתנהלות הפרק על העומדות העיקריות בסוגיות להתעדכן
 המקומיות לרשויות החברה של התרומה על ללמוד גם הכוונה, זו במסגרת. ולהתקשרויות למכרזים

כי בהמשך להוראת מנכ"ל משרד  בפרוטוקול צוין עוד". שלהן העלויות את להקטין ניתן וכיצד
חוות  את ולהגישהעמלות  נושא אתשוב  בדוקבמשרד ל עירוניים לתאגידים האגףהפנים, נערך 
  דעתו למנכ"ל.

 החלכי  עולה ,המדינה מבקר משרד לפנייתה של עובדת 2015 נוארמשרד הפנים מי מתשובת
 בתחילת התקשרכך  לשםו ,"למשכשגובה  הניהול שירותישל עמלות לבדיקה חוזרת  בהליכים

  . הבדיקה ביצועעל ידו ל נבחרש חשבון רואי משרד עם 2015

 הניהול שירותי רכישת של ההסדרהאת חשיבות  חוזר ומדגישמבקר המדינה  משרד
 ומעיר בעניין תעריפי העמלות הפנים למשרד"ל משכ ביןמהחברה, ובכלל זה המחלוקת 

 המלצותיו ואת החלטותיו אתבנושא זה ולגבש  בדיקתו אתלהשלים כי עליו משרד הפנים ל
על  הנוהל לפילכאורה  הרי, העמלות תעריפי בדבר להסכמה יגיעו לא הצדדים אםבהתאם. 

משרד הפנים להימנע מאישור מכרזי מסגרת שבהם לא ננקב שיעור העמלה במסמכי המכרז 
  . ישרורים גבוהים מאלו שאאו שבמסגרתם נגבות עמלות בשיע

משרד הפנים השיב למשרד מבקר המדינה: "אין חובה שבדין לכלול במסמכי המסגרת את העמלה 
בנפרד ועל פי כללי  -שתשולם לחברה למשק וכלכלה ככל שהרשות המקומית תרצה לרכוש ממנה 

ניהול. שיעור העמלה עבור שירותי הניהול הינו עניין של מערכת  שירותי -ההתקשרות הרגילים 
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

היחסים ההסכמית שבין כל רשות מקומית והגוף שממנה מבקשת הרשות לרכוש את שירותי 
  הניהול".

 9 בסעיףמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי תשובתו סותרת את ההוראה הקבועה 
המסגרת את שיעור העמלה שתיגבה בגין לציין במסמכי מכרז  כאמור, שמחייבת לנוהל

בהתקשרות עצמאית  עסקינן שלאשירותי הניהול והפיקוח. כמו כן, התשובה מתעלמת מכך 
של הרשות המקומית בעקבות מכרז כדין, אלא בהתקשרות ללא מכרז שכל כולה מבוססת על 

  ועל אישורים שנותן משרד הפנים על פיו. הנוהל

בקר המדינה כי בדיקת נושא העמלות שגובה משכ"ל מהרשויות עוד השיב משרד הפנים למשרד מ
  המקומיות נמצאת בעיצומה וצפויה להסתיים בעתיד הקרוב. 

  

  העמלות תעריפי פרסום

 משנת, העמלות לשיעורי באשר הפנים משרד עםבשל חילוקי הדעות  כיה תהעל הביקורת הקודמת
 מכרזים תחומימשכ"ל רשאית לקבוע את עמלת החברות במסמכיהם של  הייתהואילך  2003

לא נקבעה עמלת החברות במסמכים.  המכרזים תחומי ביתרמעטים, שלגביהם לא נמצאה מחלוקת. 
, שכבר כלל את התמחור רקבאותם המכרזים, ו הזוכים ציעונוספה העמלה למחירים שה בפועל

. עוד הועלה כי משרד הפנים מאשר לרשויות קומיותהמ לרשויות הוצגתעריפי העמלות שנוספו, 
מכרזי מסגרת גם מבלי שנקבע במסמכיהם שיעור  באמצעות ממכרז בפטורלהתקשר  המקומיות

  . שקבעשלא על פי הנוהל  פועל למעשההעמלה כאמור, ו

 שלהן האינטרנטהניהול באתר  שירותי של העמלותתעריפי  את החברותפרסמו  לאעל כך  נוסף
 מציעות ןשירותי הניהול שה ולמפרט להתפרסם העתיד מכרז לכל בנוגע שהפיצו מידע יובחוזר
 העמלות תעריפי לכלל באשר מידע המקומיות לרשויותהיה  לארבים  במקרים ,מכך כתוצאה. למכרז
  בתעריפים אלה.  בפעם פעם די, והן אף לא עודכנו בשינויים שנעשו מפרויקט בכל החברות שגבו

, העמלות עלרשויות מקומיות שפנו אליהן קיבלו מידע מלא בביקורת הקודמת השיבו החברות כי 
  .ורכיהןבהתאם לצ

"ל כי על החברות לספק לרשויות המקומיות מידע למשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
 שישונו אימת כל ויתעדכןדרך קבע, שיפרט בין היתר את תעריפי העמלות במכרזי המסגרת 

  .התעריפים

 תעריפי, כאמור"ל ומשכהפנים  משרד בין המחלוקת הסדרת- אי בשל כי נמצא במעקב
 לגביהם שאין אלה -  מעטים מכרזים תחומי של במסמכיהם להיקבע ממשיכים העמלות
 ולא 2003 שנת מאז שנוספו ואלו מחלוקת לגביהם שיש אלו, המכרזים תחומי ברוב. מחלוקת

  .המכרז במסמכי העמלות תעריפי נקבעים לא, דאז הפנים משרד בבדיקת נכללו

 פורסמו, המעקב במועדמכרזי מסגרת שהיו תקפים  42מבין  17-ב רק כי עולה החברות ממסמכי
, בינוי בתחומיבכללם  -במספר  25יתר המכרזים,  של במסמכים. המכרז במסמכי העמלות תעריפי
  .העמלות תעריפי פורסמו לא - ותחזוקה רכש, אדם כוח שירותי, ותשתיות פיתוח
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ואישר מכרזי  שקבע לנוהל בניגוד שפעל על הפנים למשרד עירמ המדינה מבקר משרד
 לאלחברות הפנים משרד  התיר לפיכךמסגרת שבמסמכיהם לא נקבעה עמלת שירותי הניהול. 

 לגבות להמשיך להן אפשר ולמעשה, במכרזיהן העמלות תעריפי אתשנים  במשךלפרסם 
  יקרים מהמקובל בשוק.  הם כי שקבע בתעריפים עמלות המקומיות מהרשויות

משרד הפנים השיב למשרד מבקר המדינה כי לאחר סיום בדיקת נושא העמלות וקביעת תעריפי 
העמלות בהתאם להחלטות שיתקבלו על פי ממצאי הבדיקה, יש בכוונתו לדרוש ממשכ"ל לכלול 

  לציבור. תעריפים אלה במסמכי המכרזים ולפרסמם בשקיפות

 החובה עליה מוטלת, המינהלי"ל כי מתוקף כללי המשפט למשכעיר ממבקר המדינה  משרד
נדרשת לפרסם דרך קבע מידע עדכני וזמין לרשויות המקומיות  א, ולכן היבשקיפות לפעול

  גובה בכל תחומי המכרזים. שהיא העמלות תעריפי על

מציגה היא משרד הפנים  נה וביןביהבנות העל בסיס משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי 
משכ"ל הוסיפה שהיא  שלגביהן היא מסכימה עם משרד הפנים.את העמלות רק מכרזים מסמכי הב

נועדו להסדיר את  םמסמכיהסבורה כי מקומן של עמלות החברה אינו במסמכי המכרז, שכן 
הדרושים ים רותים הנלוואילו תמחור השיבין הקבלן, ווההתקשרות בין הרשויות המקומיות 

יתכן כי יש לתקן את נוהל לרשויות המקומיות מהחברה אינו מעניינו של הקבלן. לדעת החברה י
בעתיד  פרסםתם זאת היא ע, הנביו ן משרד הפניםלהתאימו להסכמות שגובשו בי כדימשרד הפנים 

 כך ",ר האינטרנט שלהבאת את "שיעור העמלה המקסימלי שהיא גובה ביחס לכל אחד מהמכרזים
  .תחליט להתקשר עמהבטרם אל שיעורי העמלות דע תוושכל רשות ת

  

   העמלות בתעריפי הנחות

ה כי החברות נהגו לתת לעתים הנחות בשיעורי עמלות השירותים שגבו תהעל הביקורת הקודמת
מהרשויות המקומיות. ההנחות נקבעו, כל התקשרות לגופה, במשא ומתן עם נציגי הרשות 

 עוד. ההנחה למתן ולנימוקים שנקבעו ההנחה לשיעורי משותף מכנההמקומית. נמצא כי לא היה 
  .ההנחות שיעורי ואת הנחותקריטריונים ללחברות נוהל הקובע את ה היה לא כי נמצא

 כל של לגופו עסקיים שיקולים בסיס"על  ניתנו ההנחות בביקורת הקודמת השיבו החברות כי
  ".רשות כל של ולגופה פרויקט

"ל כי על ההנחות להינתן על פי אמות מידה למשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
יש לקבוע מי מוסמך לאשר  כך על נוסףשוויוניות ושקופות שיובאו לידיעת כל הרשויות המקומיות. 

  .בעניין ההחלטות אתולנמק בכתב  ההנחות למתן מנחות מידה אמות לקבוע, ההנחות את

 ההנחותהתהליך לאישור  עיקרו ב. בנוהל הוגדר20הנחותגיבשה משכ"ל נוהל בנושא  2008 בשנת
נקבעו עקרונות מנחים לאישור  כן כמו. ותןבעלי התפקידים המוסמכים לאשר או העמלות בשיעורי

ההנחה כדלקמן: "במסגרת החלטת החברה האם לאשר מתן הנחות בשיעורי עמלות החברה יש 
גודל הרשות, מצבה הכלכלי; היקף הפרויקט;  - להתייחס לגורמים הבאים: הרשות המקומית 

ים פוטנציאל עבודות נוספות ברשות; עמלת החברה; הגורמים המתקצבים; שיקולים ספציפי
  נוספים".

__________________ 

 .2014, הנחות בתקורות החברה, עודכן לאחרונה ביוני 04.011נוהל מס'    20
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התחום  מנהלהועלה כי ההנחות נקבעו, כל התקשרות לגופה, על ידי המנכ"ל בשיתוף  במעקב
 בצירוףעל ידם מסמך פנימי בנושא,  נחתם הנחה למתן ההחלטה קבלת עםהרלוונטי בחברה. 

אינן  בעמלות הנחותל בנוגע החלטותיו רי מנכ"ל משכ"לדבחתימתו של יו"ר דירקטוריון משכ"ל. ל
מכות על קריטריונים אחידים, אלא תלויות במכלול שיקולים בהקשר לנסיבות כל התקשרות נס

רשות מקומית שלא התקשרה עם משכ"ל  למשל כך. הפרויקט ובאופי המקומית רשותובהתחשב ב
 במצבה בהכרח תלות בליאותה לכך, סביר כי תזכה להנחה בשיעורי העמלות,  לעודד וצריךבעבר 

  . פרויקטה בהיקףהכלכלי או 

 ונימוקים שניתנה ההנחה שיעור את מציין התקשרות כל לגבי הנחתם הפנימי המסמךכי  יוער
 מלבד. אחר או כזה בשיעורמדוע נקבעה  קרי, אך אינו מנמק את שיעורה, ההנחה למתן כלליים
  כאמור.  להנחות ותמנומק אסמכתאות ולא נמצא הפנימי המסמך

 פרויקטים לביצוע"ל משכ עם מקומיות רשויות של התקשרויותיהן את בחן המדינה מבקר משרד
(מכרז מבנים גדולים, מכרז מבנים  2013מכרזים בתחום הבינוי שפורסמו בשנת  חמישהבאמצעות 

אולמות ספורט), זאת בהתבסס על סיכום מסמכים  ומכרז יבילים מכרז, שיפוצים מכרזקטנים, 
 לא הרשויות של חלקןשניתנו באותם מכרזים, נמצא כי  ההנחות בעניין. למשרדמשכ"ל  שהמציאה

  הנחה בשיעורים שונים כמפורט להלן: וקיבל וחלקןהפרויקט  ממחירהנחה  וקיבל

  4 לוח

  2013 בשנת הבינוי בתחום במכרזים העמלות בתעריפי הנחות

  מכרז

  תעריף
   עמלת

  השירותים
  היקף מסך

 הפרויקט

  רשויות
  שהתקשרו
  באמצעות

  המכרז

  רשויות
  שלא
  קיבלו
  הנחה

   רשויות
   שקיבלו

  בשיעור הנחה
1.5%-1%  
  מהיקף 
  הפרויקט

   רשויות
   שקיבלו

  בשיעור הנחה
2%-1.725%  

   מהיקף
  הפרויקט

   רשויות
  שקיבלו 

 הנחה בשיעור 
2.5%-2.225%  

  מהיקף 
  הפרויקט

   רשויות
  שקיבלו 

  הנחה בשיעור
3.5%-3%  
  מהיקף 
  הפרויקט

  0  0  10  9  28  47  9% גדולים  מבנים

  0  3  17  10  25  55  9%  קטנים  מבנים

  1  1  3  3  12  20  10.5%   שיפוצים

  0  0  0  1  44  45  10%  יבילים

  0  0  0  1  6  7  9% ספורט אולמות

  1  4  30  24  115  174   "כ:סה

 115-בחמשת המכרזים האמורים, ב פרויקטיםהתקשרויות ל 174מלמדים כי מסך  הלוח נתוני
 1%-2% בשיעור הנחה ניתנה) 31%מההתקשרויות ( 54- ב; הנחה ניתנה לא) 66%( מהתקשרויות

  הנחה גדולה מכך.  ניתנה) 3%התקשרויות ( ובחמש; הפרויקט מהיקף

בין שיעור ההנחה להיקף הפרויקט. פילוח ההנחות שניתנו בכל מכרז  מתאם איןכי  הועלה עוד
 כן כמובהיקפים דומים.  פרויקטיםרשויות שהתקשרו למלמד כי ניתנו הנחות בשיעורים שונים ל

  .להנחה זכו לאהפרויקטים או אף גדול מהם,  ליתר דומהבהיקף  פרויקטיםרשויות שהתקשרו ל
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  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שקבעה בנוהל  ההנחה לאישור המנחים העקרונות"ל כי למשכעיר ממבקר המדינה  משרד
 או עסקיים שאינם שיקולים בסיס על גם הנחות לתתלה  ומאפשרים, כלליים הםההנחות 

להבטיח שההנחות יינתנו על פי אמות מידה שוויוניות ושקופות, חובה  כדי. שוויונייםשאינם 
במסמך  לפרט עליהכך  על נוסף. ולשיעורן הנחותעליה לקבוע בנוהל קריטריונים מפורטים ל

  .ואת אופן חישובו ההנחה לשיעור הנימוקים אתהפנימי הנחתם לגבי כל התקשרות 

נדרשת להתחרות בגורמים בשוק הפרטי  משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי מאחר שהיא
, הרי לעתים היא מעניקה הנחות מספקתמהשירותים שהיא  קאלטרנטיבות לחל מספקיםאשר 

 הבשישג עמלות שהיא גובה מהרשויות המקומיות. ההנחות ניתנות בהתאם לנוהלשיעורי הב
מרשות מקומית רשות. כל בקשה  אושל כל פרויקט  םמקצועיים גרידא, לגופל שיקולים ובהתבסס ע

תפעל לעדכון נוהל מתן ההנחות כך החברה , עם זאת. ומבוקרהליך מסודר מטופלת בלהנחה 
את , לנמק בכתב את הסיבות ועניין העמלותשיכלול הנחייה מפורשת למקבלי ההחלטות ב

הנחה ואת בקשה לאת ה אשר או לא לאשרם לבחשבון במסגרת החלטת הובאוהקריטריונים ש
  ניתנה.אם הבסיס לגובה ההנחה שניתנה, 

  

  המקומיות ולרשויות המניות לבעלי עמלות החזר

ר ו ע י ר ש ז ח ת ה ו ל מ ע   ה

בהתאם להסכמים בין משכ"ל ובין בעלי מניותיה, שעודכנו במהלך השנים, ולהסדרים של  .1
משכ"ל עם שלטונות המס, מאשר דירקטוריון החברה להחזיר לבעלי המניות מדי שנה החזר 
עמלות בסכום קבוע ולחלק בין הרשויות המקומיות סכום הנגזר מרווחיה, כהחזר עבור עמלות 

בכל שנה לרשויות שהוחזר רווחי החברה קטים שניהלה. שיעור ששילמו לחברה בגין פרוי
 50% ואילך 2007 משנת .2007עד שנת  45%-ולבעלי המניות הוגדל בהדרגה ל המקומיות

על טיוטת הסדר מס  בהתבססזאת  ים אלה.משכ"ל מיועדים להחזר ם השנתיים שלרווחיהמ
הדירקטוריון בין החברות לשלטונות מס הכנסה, ובכפוף להחלטת  2008שנחתמה ביולי 

 עד למקסימום אשר מאושר לקבוצה ע"יאשר את הגדלת החזר העמלות "ל - 2009מספטמבר 
 שתחולתו נוסף מס הסדר על הצדדים חתמו 2010בספטמבר ההכנסה", בדיעבד. מס  שלטונות

 בהחלטת החברה ידי על לעת מעת יקבע העמלות החזר"שיעור  ולפיו, 2015-2010לשנים 
 ". השוטפת מהפעילות הנובעת החייבת מההכנסה 50% על יעלה ולא דירקטוריון

. התחשיב נבדק על ידי רואה החשבון העמלות החזרבשנה את  שנה מדימחשבת  "למשכ
 מסךהמבקר של החברה ומאושר על ידי דירקטוריון החברה, עם אישור דוחותיה הכספיים. 

סכום החזר קבוע לבעלי המניות. סכום  כאמור מנוכהבשנה,  שנה מדי שנקבע העמלות החזר
 לרשויות מיועדת ההחזר יתרת. 21על ידי הדירקטוריון בפעםפעם  דיזה נקבע ומתעדכן מ

  כמפורט להלן:  ביניהן ומתחלקת ,בבעלותן לתאגידים, לרבות המקומיות

בהתאם לתרומתם  בשנה שנה מדי מחושב תאגיד או מקומית רשות לכל העמלות החזר סכום
היחסית של הרשות או התאגיד לרווח הגולמי של משכ"ל, כלומר בהתבסס על היחס שבין סך 

זה  בהקשרעמלות הניהול ששילמו הרשות או התאגיד לחברות ובין סך הכנסותיהן מעמלות. 
: הפנים למשרד 2014 באוגוסט שכתב כפי, החברה"ל מנכהתייחסותו של  להלןמובאת 

 לרשויות העמלות החזר שיעור את החברה הגדילה, 2005 בשנת המדינה בקרמ"ח דו"בעקבות 
 הרשויות בין מחולק העמלות החזר. שנה בכל מהרווחים 50%- ל 25%- מ, כאמור המקומיות
 מקומית רשות כל כי קובעת ואשר, החברה בדירקטוריון אושרה אשר נוסחה פי על המקומיות

__________________ 

 מיליוני ש"ח.  4.4, סכום ההחזר השנתי לבעלי המניות עומד על 2009החל משנת    21
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 תהליך. החברה של הגולמית לרווחיות היחסית לתרומתה בהתאם עמלות להחזר זכאית תהא
 בכל ומאושר, מבקר"ח רו משרד ידי על ומפוקח מבוקר תהליך הינו העמלות החזרי אישור

  ".הדירקטוריון ידי על שנה

העמלות  החזרמבקר המדינה מציין לחיוב את פועלה של משכ"ל להגדלת  משרד
 מימון ובשל החברה של הפיננסית איתנותה בשל אף על פי כן,לרשויות המקומיות. 

או  ההחזריםשתוסיף להגדיל את  הראוי מןמכספי הרשויות המקומיות,  פעילותה
עמלות יתר. זאת, כדי לעמוד במטרות שנקבעו בתזכיר  תגבהלא  שמלכתחילה

ולייעול" (ההדגשה אינה במקור) בפעילותן  לחסכוןההתאגדות שלה: "להביא לתועלת, 
   .של הרשויות המקומיות

גובה נמצא היא העמלות ש תעריפישנושא  החברה השיבה למשרד מבקר המדינה כי מאחר
הגדלה נוספת של החזר העמלות  לגביעמדתה את תוכל להביע  אבבדיקת משרד הפנים, הי

  ."רווחיות החברהירידה בעלולות להביא ל אשר לאחר היוודע מסקנות הבדיקה"

לתחשיבים  בנוגעה כי משכ"ל לא עדכנה את הרשויות המקומיות תהעל הביקורת הקודמת .2
 שעלהביאה לידיעתן את נוסחת החישוב  לא היאולהסדרים שעל פיהם נקבע גובה ההחזר. קרי 

  פיה מחולק סכום ההחזר בין הרשויות. 

"ל כי היעדר המידע אינו מאפשר לרשויות למשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
ולבקר אותם, וכי מן הראוי שתנהג בשקיפות  להן המגיעים ההחזר סכומי אחר חפקהמקומיות ל

  ותביא לידיעת הרשויות את המידע. 

 נקבע פיו שעל התחשיב אתהרשויות אינן מקבלות כי ו בנושא שינוי חלנמצא כי לא  במעקב
  בשנה. שנה מדי ההחזר סכום

את  מקומיתרשות  לכל"ל כי מן הראוי שתציג למשכעיר ממבקר המדינה  משרד
  החזר העמלות המגיע לה.  סכום נקבע שלפיוהתחשיב 

את מקומית כל רשות ללהציג יכולה אינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה החברה כי 
כיוון שבתוך כך יהיה עליה לחשוף  ,מגיע להההתחשיב הספציפי שלפיו נקבע סכום ההחזר 

לצורך כך יהיה על החברה לפנות לכל הגופים לפניה את פרטי הרשויות המקומיות האחרות. 
הסכמתם לחשיפת נתוניהם את  הזכאים להחזר (רשויות מקומיות ותאגידים בבעלותן), ולקבל

החברה הוסיפה כי  בלתי סבירה, הן כלפי החברה והן כלפי הרשויות.זו דרישה . לוהפרטיים לכ
היא  תחשיב החזר העמלות שהיא קובעת בכל שנה מבוקר על ידי רואה חשבון חיצוני, ועם זאת

האזוריות ימנו רואה חשבון מבקר נוסף  המועצות ומרכז המקומיהשלטון  מסכימה שמרכז
  מטעמם שיבקר גם הוא את התחשיב. 
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כל רשות מקומית בכל מאחר שהחזר העמלות ל"ל כי למשכ מעירמבקר המדינה  משרד
היחס שבין העמלות ששילמה הרשות המקומית לחברה ובין סך מ כנגזרתשנה נקבע 

הכנסות החברה מעמלות באותה שנה, הרי תחשיב החזר העמלות מתייחס לנתוני אותה 
רשות בלבד ואינו כרוך בחשיפת נתוניהן של הרשויות המקומיות האחרות. לפיכך על 

ומית את הנוסחה לחישוב החזר העמלות המגיע לה ואת החברה להציג לכל רשות מק
הסכום השנתי שנקבע להחזר לכלל הרשויות הזכאיות,  - הנתונים המרכיבים את הנוסחה 

סך הכנסות החברה מעמלות באותה שנה ומתוכן סך העמלות שהתקבלו מהרשות 
  המקומית באותה שנה.

  

ש ו מ י ר מ ז ח ת ה ו ל מ ע   ה

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ואיגודי ערים  430-ל שירותים"ל משכ סיפקה 2012 בשנת .1
סיפקה  2013מיליוני ש"ח. בשנת  26.3- כולל של כ כוםשנמצאו זכאים להחזר עמלות בס

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ואיגודי ערים שנמצאו זכאים  421- משכ"ל שירותים ל
 מיליוני ש"ח. 35.6- כולל של כ כוםלהחזר עמלות בס

כהחזר כספים  נעשה אינוה כי החזר העמלות לרשויות המקומיות תהעל רת הקודמתהביקו
, זאת באמצעות זיכוי כרטיס הרשות החברות של החשבונות בהנהלת נרשם רקבפועל, אלא 

 שתזמין הניהוללרשות חוב, כנגד תשלום בגין שירותי  אין אםלה, ו ישהמקומית כנגד חוב ש
  .בעתיד

"ל כי התניית ההחזר בהתקשרות עתידית של למשכבדוח הקודם מבקר המדינה העיר  משרד
 אין, כן כמו. אחרות חלופות לבחון ביכולתה פגועהרשות המקומית עם החברות עלולה ל

  זכאית להם.  שהיא בכספים עיניה כראות להשתמש מקומית מרשות למנוע הצדקה

ובעקבות הערת הדוח הקודם, מאפשרת משכ"ל לרשויות  2006הועלה כי החל משנת  במעקב
, הראשוןאת אופן מימוש ההחזר. בשלב  שקבעה הגבלות תחתהמקומיות הזכאיות לבחור 

זיכוי כרטיס הנהלת החשבונות של הרשות המקומית בחברה, והוא  באמצעות נעשהההחזר 
כלפי משכ"ל בגין מימוני ביניים או חובות  משמש בראש ובראשונה לכיסוי חובות הרשות

בגין מימונים או בגין עמלות שירותי ניהול, יכולה  22לה חוב ישן איןעבר. רשות מקומית ש
כספי ואם באמצעות  החזרלבחור כיצד לממש את היתרה העומדת לזכותה, אם באמצעות 

 הזכאיות שויותהר את"ל במכתב משכ מעדכנת, השניהותרת זכות עתידית בכרטיסה. בשלב 
 ונמצא ההחזר את לפדות המבקשתבסכום ההחזר שנקבע להן ובהתניות לפדיון ההחזר. רשות 

עומדת בתנאים לפדיון ההחזר, מאושרת בקשתה. רשות שנמצאה זכאית לפדיון ההחזר  היא כי
  ולא השיבה לפנייתה של החברה, נותרת יתרת הזכות רשומה בכרטיסה. 

מיליוני ש"ח שנועדו להחזר לרשויות המקומיות בשנת  26.3-מכ כי עולה"ל משכ ממסמכי
מיליוני ש"ח ניתנו כהחזר  6.2- מיליוני ש"ח קוזזו מחובות שוטפים של הרשויות, כ 5-, כ2012

מיליוני ש"ח  35.6-מכ; זכות כיתרת להן רשומים נותרו"ח ש מיליוני 15.1- וככספי לרשויות, 
מיליוני ש"ח קוזזו מחובות שוטפים של  6.6- , כ2013שנועדו להחזר לרשויות המקומיות בשנת 

מיליוני ש"ח נותרו רשומים  25.8- וכמיליוני ש"ח ניתנו כהחזר כספי לרשויות,  3.2- הרשויות, כ
  להן כיתרת זכות. 

 בגיןש"ח  100,000- גבוה מזכאיות לפדיון החזר ה שנמצאו מקומיות רשויות חמש מבדיקת
 ממועד כחודשייםההחזר הכספי שולם להן בתוך  , עולה כי2013עם משכ"ל בשנת  התקשרויות

__________________ 

 הכוונה לחוב שלא נוצר מהפעילות השוטפת.   22
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, 2013 לשנת העמלות תחשיב את"ל משכ דירקטוריון אישר 2014(באוגוסט  זכאותן גיבוש
  ).האמורות הרשויות אצל ההחזר התקבל 2014באוקטובר ו

רשויות הזכאיות על פי החישוב לסכום  רקכי את ההחזר קיבלו  התהעל הביקורת הקודמת .2
בגין  למשל כךפעם בפעם.  דישקבעה משכ"ל, המתעדכן על ידה מ מינימלישאינו קטן מסכום 

- לא ניתן החזר עמלות לרשויות מקומיות שהיו זכאיות להחזר קטן מ 2001-2000השנים 
 להחזר זכאיות שהיו מקומיות רשויותל עמלות החזר ניתן לא 2002 שנת בגיןש"ח;  10,000

 "ח.ש 5,000-מ קטן

"ל כי עליה לבחון שוב את מדיניותה בעניין למשכמבקר המדינה העיר בדוח הקודם  משרד
 בעתיד לצבירה אפשריותקביעת סף מינימום להחזר, שכן זכאויות להחזרים שלא מומשו אינן 

  ונמחקות.

 שםהרשויות המקומיות שהיו קשורות עם משכ"ל ל כל בשנהומדי שנה  2009 משנת החל
 היינו, המגיע ההחזר בסכום תלות בלימקבלות החזר  מס שנת באותה הניהולקבלת שירותי 

  .23מינימלימבלי שיצטרכו להיות זכאיות לפחות לסכום 

 בביקורתמבקר המדינה מציין לחיוב את פועלה של משכ"ל לתיקון הליקויים שהועלו  משרד
 זמן פרק בתוך ומימושן המקומיות לרשויות העמלות להחזר הזכאויות קביעת בעניין מתהקוד
  .סביר

  

  

   המקומיות לרשויות מימון הסדרי

 באם, אשראיבמתן  לעסוק יכול בנקאי שאינו מי, 1981- "אהתשמ(רישוי),  הבנקאות חוקפי  על
  .24האשראי ניתן לספקים או לקונים כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי

 או כספים"ל נקבע בין יתר המטרות שלשמן נוסדה החברה: "להלוות משכ של ההתאגדות בתזכיר
 רשאית ובייחוד... חברות או עסק בתי גופים, אנשים של ולחוזיהם לחובותיהם ולעֹרב אשראי לתת
  ".ללקוחותיה"ל הנ הפעולות את לעשות היא

 ביכולתן שאין מקומיות לרשויות ביניים מימון נותנות הן, החברות שמספקות מהשירותים כחלק
נעשה  הדברשל הרשויות.  בקשתן פי על וזאת, לאלהבאמצעות תשלום  לקבלנים בתשלום לעמוד

הרשויות המקומיות לא העבירו את הסכומים לתשלום לקבלנים במועד שנקבע.  שבהםבמקרים 
  .האשראי עבור ריבית לשלםבחלק מהמקרים מחויבות הרשויות 

הביניים,  למימון הקריטריונים את המסדירים נהלים לחברות היו לא כי התהעל הביקורת הקודמת
 ומתן במשא החברות החליטוהיקפו  עלהביניים ו מימוןבגינו. בפועל על  הבטוחותאת היקפו ואת 

. לרשויות שונות נקבעו הסדרים שונים של מימון ביניים לגופו מקרה כל, המקומית הרשות נציגי עם
עתידיים של הרשות באמצעות  פרויקטים בביצועהאשראי  הותנה ולעתיםושל חיוב הריבית בגינו, 

  מכרזי המסגרת ושירותי הניהול של החברות. 

__________________ 

. הזכאויות להחזרים כאמור הוחלו החל 14.10.10שהתקבלה בישיבת הדירקטוריון מיום  6/10החלטה    23
 . 2009בגין שנת  2010משנת 

  ) לחוק.2(ב)(21), 1(א)(21סעיפים    24
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, המקומיות לרשויות שונים תשלומים הסדרי"ל כי למשכמדינה העיר בדוח הקודם מבקר ה משרד
כמו גם חיובן בשיעורי ריבית בלתי אחידים, אינם עולים בקנה אחד עם חובתה לנהוג כלפיהן 

 הפרויקטים ובין המקומית לרשות תשלומים הסדר או ביניים מימוןבשוויון. כמו כן אין לקשור בין 
על החברות לקבוע קריטריונים אחידים בעניין  לדברים בהמשך. החברות באמצעות שלה העתידיים

 והסדר הריבית שיעור, בטוחותתנאי האשראי הניתן לרשויות המקומיות (בכללם היקף האשראי, 
  ), ולהביאם לידיעת כלל הרשויות המקומיות.התשלומים

, הביניים מימון קביעת ייןבענ, לא חל כל שינוי הקודם הדוחהועלה כי על אף הערת  במעקב
, לקביעת תנאי המקומיותלרשויות  האשראי, ולא נקבעו קריטריונים למתן נוהל גובש לא

בגינו. בפועל, בדומה למתן הנחות בתעריפי העמלות, גם מימון  הריביתהאשראי ולחיוב 
 התחום הרלוונטי מנהלהביניים נקבע, כל התקשרות לגופה, על ידי מנכ"ל החברה בשיתוף 

מגובה בהסכם כתוב בין משכ"ל לרשות  אינומימון הביניים שניתן  לרוב, מזו יתרה"ל. במשכ
, בבקשה לקבלת מימון פה בעל או בכתבלחברה,  פונההמקומית. ככלל, הרשות המקומית 

באמצעות מימון החברה מתועדת במערכת הממוחשבת,  נעשיתביניים. כל הוראת תשלום ה
נעשתה בכתב, מצורפת להוראת התשלום  הפנייה אםהמימון.  לרבות המועד הצפוי לפירעון

  הרשות המקומית. בקשת

הגורם המממן את הפרויקט  מההתקשרויות גדול חלק, בבמהלך הביקורת מנכ"ל החברות להסברי
 המועצהאחר, כדוגמת מפעל הפיס או  מתקצב גורםברשות המקומית הוא משרד ממשלתי או 

 הממשלתי התקציבאת  הרשויות מקבלות, וב(מועצת הטוטו). על פי ר בספורט ההימורים להסדר
 מימון. הממשלתי המימון להחזר ולחכות מקופתן לקבלנים לשלם מתקשות הן, וזמן לאורך המלא

ככל  ולצמצם במועדםאותם  לסייםלסייע לרשויות לקדם פרויקטים,  נועד"ל משכ של הביניים
ההתקשרות  תנאיבגין עיכוב השלמת הפרויקטים והפרת  להן להיגרם העלולים הנזקים אתהאפשר 

עם הקבלנים. הוודאות והקטנת הסיכון הפיננסי שיוצרת החברה בכל הקשור למועדי התשלום 
מוזילות במכרזי החברה, וכפועל יוצא  להשתתףבמישרין ספקים  מעודדות אףבמסגרת ההתקשרות 

  רשויות המקומיות.להמחירים  את

 מימון מראש מבקשת המקומית הרשות שבהםמוסדרים,  פרויקטים ישנם המנכ"ל, להסברי עוד
 בגין הריבית מחיר את מראש"ל משכ קובעת כאלה במקרים. העתידית ההתקשרות לתקופת ביניים
 ישנם. לעומת זאת הצדדים ותמיםח שעליו, ומעגנת את הסדר המימון בהסכם הביניים מימון

 אדמתקבלות החלטות  ואזפרויקטים שבמהלכם נקלעות הרשויות למצוקה כספית ולקשיי פירעון, 
  מגובות בהסכם כתוב.  אינן ובלמימון ביניים, שעל פי ר הוק

 המקומיות הרשויות של ההתקשרויותאת מימון הביניים שניתן במסגרת  בחןמבקר המדינה  משרד
במסגרת  .2013זים מתחום הבינוי שפורסמו בשנת , באמצעות כלל המכרפרויקטים"ל למשכ עם

 מסמכים סיכום על בהתבסס, בחינה זו נסקרו הוראות תשלום במימון התקשרויות מתחום זה
  . להלן הממצאים: למשרד"ל משכ שהמציאה

מיליוני  330-ניתן מימון ביניים בסך כ שבמסגרתןתקשרויות ה 287-הוראות תשלום ב 471 מתוך
תקשרויות שנעשו ה 221-הוראות תשלום ב 348 - רשויות מקומיות, נמצא כי במרביתן  90-ש"ח לכ

לא חויבו הרשויות בתשלום ריבית תמורת האשראי. התקשרויות אלו גם לא גובו  -רשויות  70- כ עם
תקשרויות שנעשו ה 66-הוראות תשלום ב 123 -בהסדר מימון כתוב בין משכ"ל לרשויות; במיעוטן 

 ריבית בתשלום הרשויות חויבו - הצדדים בין כתוב מימון הסדר נמצא שלהןרשויות,  20- כ עם
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015בשלטון המקומי לשנת דוחות על הביקורת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 1.5%ועד ריבית הפריים בתוספת  25, בשיעור הנע בין ריבית הפריים הנהוגה במשקהאשראי תמורת
  :שניתן האשראי היקףמגובה המימון שניתן להן. להלן פירוט 

  5 חלו

  2013 בשנת הבינוי בתחום במכרזים המקומיות לרשויות שניתן הביניים מימון היקף

  ביניים מימון
   מספר

  הוראות תשלום
   מספר

  "חש  התקשרויות

  330,251,852  287  471  :"כ אשראיסה

  244,972,061  221  348  ריבית ללא אשראי -  מתוכו

  25,388,747  17  27  פריים בריבית אשראי

  45,174,001  33  73  1% בתוספת פריים בריבית אשראי

  14,717,043  16  23  1.5% בתוספת פריים בריבית אשראי

 עולהבגין מימון הביניים,  בריביתהמקומיות  הרשויות חויבו שבמסגרתןלהתקשרויות  בנוגע
בין תעריף  מתאם בהכרח איןמהבדיקה כי רשויות שונות חויבו בריביות בתעריפים שונים וכי 

  .להן שניתן המימון לגובה הרשויות חויבו שבוהריבית 

, ריבית לשלםמחויבות  מהרשויות חלק רק מדועעיר כי לא ברור ממבקר המדינה  משרד
"ל החברה. הדבר מנכעל ידי  כאמור שנקבע משתנהעל פי תעריף  מחושבת הריבית ומדוע

  . הרשויות בין לאפליהחשש  מעלה לכאורה

 בעניין"ל כי עליה לקבוע קריטריונים אחידים למשכעיר ממשרד מבקר המדינה  לפיכך
  . בנושאהמקומיות ולגבש נוהל מחייב  לרשויות הביניים מימוןהסדרת 

 שהיא מעניקה לרשויות המקומיות הואביניים ה ןכי מימומשכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה 
ובמקרים רבים הוא נמצא  נמוך ביותר ביחס להיקפי פעילות החברה ושיעור, לתקופות קצרות לרוב

מנגד עסקינן  .חיוני, לדוגמה סיום פרויקטים של מוסדות חינוך במועדם טרם פתיחת שנת הלימודים
שפעילותה עצמאית ואינה נתמכת על ידי אף גורם, ולכן החלטותיה בחברה בעלת מאפיינים עסקיים 
 , ואלה26לכליים ומקצועיים המותאמים לנסיבות כל רשות ופרויקטמתקבלות על בסיס שיקולים כ

ותפעל המדינה קר בלת את הערת מברה מקחבהעם זאת  יכולים להיות מקובעים ונוקשים. אינם
קווים  ולאשר יכל החזר האשראי לרשויות,תנאי לו םינייבודה פנימי למתן מימון הבוש נוהל עבלגי

  כלליים ומנחים.

ביניים  מימוןעל ידה  ניתן שבו מקרה בכל"ל כי למשכר המדינה עיר משרד מבקמ עוד
, כנדרש על פי סדרי מינהל ציבורי תקין. כתוב הסכםלרשויות המקומיות עליה להקפיד על 

  נחוץ לשמירת זכויותיהם של הצדדים בהתקשרות. זההסכם 

__________________ 

ריבית בסיסית לתמחור עסקאות כגון הלוואות וגובה פיקדונות שקובעים הבנקים.  - ריבית פריים    25
על ריבית פריים אחידה המחושבת כנגזרת של הריבית שבנק ישראל קובע  הבנקים בישראל החליטו

  ומפרסם אחת לחודש.
לדוגמה היקפי ההתקשרות עם הרשות המקומית, מקורות המימון התקציביים של הפרויקט, היקפי    26

המימון הנדרש, תקופת המימון הנדרשת, הביטחונות הקיימים, מצבה הפיננסי של הרשות, היקף 
 שטרם הוחזרו ומוסר התשלומים של הרשות.הסכומים 
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  "מבע המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 המקומיות, לרשויותרה חבין הבככל שיהיו הסדרי מימון משכ"ל השיבה למשרד מבקר המדינה כי 
  צדדים.ין הבחתמו ימסגרת הסכמי הניהול שיבכללו יתנאיהם י

  

  

  יכוםס

בדוח הביקורת בנושא החברה למשק  כברליקויים, שחלקם הועלו  מעליםהמעקב  ממצאי
ולא  2005וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ שפרסם משרד מבקר המדינה בסוף שנת 

עילותה של החברה בחקיקה מפורשת ומסודרת, כפי הסדרת התנהלותה ופ- תוקנו, לרבות אי
  אף על פי שחלפו מאז  ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז. זאת 2001שקבע עוד בשנת 

  .הקודם הדוחפרסום שנים ממועד  כעשרשנים ו 14- כ

פרסום  ממועדהנתונים הכספיים של משכ"ל מלמדים על איתנותה הפיננסית ועל התחזקותה 
שיעור הרווחיות התפעולית של החברה מעיד על שולי רווח רחבים הנותרים הדוח הקודם. 

  ., מעל הנדרש להבטחת חוסנה הפיננסיבידיה מפעולותיה

עמלות שמשלמות הרשויות  - מאחר שעיקר הכנסותיה של משכ"ל מקורן בכסף ציבורי 
עילותן ומאחר שהוקמה בין השאר במטרה להביא לתועלת, לחיסכון ולייעול בפ - המקומיות 

של הרשויות המקומיות, עליה לפעול להוזלת העלויות לרשויות באמצעות הפחתת תעריפי 
העמלות, ומן הראוי שתוסיף ותפעל להגדיל את החזרי העמלות לרשויות. החברה מוכרת 

עליה לפעול לפי הנורמות הציבוריות המתחייבות, לרבות בנוגע למכרזים  ולכןכגוף ציבורי 
  התקשרויות.  לפני

תחום השימוש בכספי  שלעל משרד הפנים לפעול באופן התואם את מעמדו כמאסדר 
  ר.הציבו

  



  

  

  


