
 חולון עיריית

 העירייה בהתנהלות סדרים-אי

 



 



 1041|    חולון עיריית

 תקציר

 כללי רקע

עקרון השוויון  -רכש ציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד: הראשון  מכרז

השגת יעילות  -, והשני הזדמנות שווה לכל המציעים לתתב וההגינות, המחיי

 ן,בעסקאות שהרשות הציבורית מעורבת בה סכון בכספי ציבוריוחמרבית 

 . באמצעות גורם התחרות

כי עירייה לא  פקודת העיריות( נקבע -)להלן  פקודת העיריות ]נוסח חדש[ב

אלא על פי , להזמנת טובין או לביצוע עבודה תתקשר בחוזה להעברת טובין

ם סכומיו נקבע, 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח. במכרז פומבי

תנאים שבהם רשאית רשות , ושאיננו פומבי מכרז לערוךעירייה חייבים המ

להעדיף  ישכי  ט העליון קבע. בית המשפללא מכרזמקומית להתקשר 

יש להבטיח הזדמנות שווה  וכי ככלל ,התקשרות בדרך של מכרז פומבי

  .על טוהר מידות ולשמור

ראש  -העירייה( הוא מר מוטי ששון )להלן  -ראש עיריית חולון )להלן 

כיהנה חנה  2017-1993. בשנים 1993העירייה(, והוא מכהן בתפקיד זה משנת 

המנכ"לית(. בעירייה פועלת משנת  -הרצמן בתפקיד מנכ"לית העירייה )להלן 

ית. הוועדה( בראשותה של המנכ"ל -)להלן  "עבודות למסירת ועדה" 2003

הנוהל למסירת עבודות( נקבע כי הוועדה  -פנימי של העירייה )להלן  בנוהל

דנה בבקשות למסירת עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון 

מיוחדים ואשר פטורות ממכרז, וכי המנכ"לית היא האחראית לביצוע הנוהל. 

טות הנוגעות שבה מתקבלות החלנוסף על כך פועלת בעירייה ועדה משפטית 

 חיצוניים. למסירת עבודות משפטיות ליועצים משפטיים

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין  2017לינואר  2015בתקופה שבין אוגוסט 

להתקשרויות בפטור ממכרז, היבטים הנוגעים להעסקת  תהליכים בעירייה

 מנכ"לית העירייה.והיבטים בהעסקתה של  בידי העירייה משפטיים יועצים
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 הליקויים העיקריים
 שירותי ייעוץ ארגוני ושירותי ייעוץ לענייני כספים 

 בתאגיד עירוני גוףל

הוועדה דנה בבקשה להעסקת יועצת ארגונית ויועצת לענייני כספים בתאגיד 

, העירייה נראה כיישות משפטית נפרדת. בהעסקה עבור עירוני אף שמדובר 

 -עין  ת באמצעות הוועדה, עשתה זאת למראיתיולאשר את ההתקשרו שפעלה

מסגרת ההתקשרות  שהורחבהואף לאחר  ,כבר החלתהליך הייעוץ לאחר ש

הועבר לחתימת בעלי חוזה התקשרות חתום בידה עם היועצת הארגונית ו

 תפקידים בעירייה. 

 הוועדה חצי שנההובא לאישור  כספים לענייני היועצתשל  הטרחה שכר

 .לאחר שהחלה העירייה לקבל את שירותי הייעוץ

 הסכם נחתםטרם הראשון בהעירייה שילמה ליועצת הארגונית את התשלום 

 .המסדיר את עבודתה

 

 התקשרות עם חברה לניהול פרויקט כיכר העיר

מרכז שירות ותרבות כיכר העיר היא מתחם שתכננה העירייה, שנועד להיות 

בניייני מסחר,  שטחייקה וזקונצרטים, מרכז מוכלול בניין עירייה, אולם ול

 -מיליון ש"ח )להלן  538-הוערכה בכ תועלות בניי; משרדים ומגורים

ממשרדים לניהול פרויקטים העירייה פנתה לקבל הצעות מחיר הפרויקט(. 

מקדימה בפגישה שכמה ימים קודם לכן, לאחר לשלב הראשון של הפרויקט 

של  כבר אושרה העסקתו שהשתתפו בה גם חברי הוועדה, אצל המנכ"לית

בדיון שנערך בוועדה לאחר קבלת הצעות כמנהל הפרויקט.  מסויםמשרד 

המחיר לא נקבעו תבחינים לבחירת הזוכה, ובפועל הצעת המחיר של המשרד 

 (. 60%-שנבחר הייתה גבוהה במידה ניכרת מההצעות הנמוכות )בכ

ל הפרויקט בשלב נוסף של הפרויקט, בשכר הוועדה אישרה להעסיק את מנה

 -. העסקתו אושרה כהצעת יחיד מיליון ש"ח 12.5-מ טרחה הנאמד בלמעלה

 100,000שסכומה המרבי היה  הראשוןשלב העל בסיס התקשרות לנהל את 

ש"ח, בניגוד לנוהל למסירת עבודות ובניגוד לחוזר המנכ"לית, שעל פיו נדרשו 

וועדה פוגעת פגיעה חמורה בסדרי המינהל חמש הצעות מחיר. התנהלות ה

התקין ובעקרון השוויון, שכן לא ניתנה הזדמנות למועמדים נוספים להציע את 

שירותיהם וקיים ספק אם הצעת היחיד שהייתה לפני הוועדה היא ההצעה 

 הטובה ביותר שיכלה העירייה לקבל.
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 העסקת יזם חדשנות במינהל החינוך

להקמה ולליווי של מערך  מציעיםל הצעות מקבלבכתב  התפנלא העירייה 

ה הוצגלקידום חדשנות. לבקשת המנכ"לית וראשת מינהל החינוך בעירייה 

הוצגה לא כמו כן  .שלושה ולאבלבד,  אחד מועמדלפני הוועדה הצעה מ

המועמד. כל זאת נעשה בניגוד לנוהל למסירת הוכחה לבלעדיות  לוועדה

פעמיים, עם יזם החדשנות  ההתקשרותהוועדה אישרה את הארכת  .עבודות

 ש"ח. 630,000-ובסך הכל שילמה לו העירייה יותר מ

 

 התקשרות העירייה עם חברה לרכישת מוצר טכנולוגי

לבדיקת אפשרות לרכישת חיישנים  המנכ"ל חברנפגשה עם מנכ"לית ה

המוצר(. למחרת קיבלה  -במוזאון )להלן  לתערוכות ולפיתוח אפליקציה

ולהטמעתו, וזו הועברה לאישור חברי  מוצרלרכישת ה ת מחירהמנכ"לית הצע

 נוספות לרכישת המוצר; קבלת הצעותלפנייה בכתב  נעשתהלא הוועדה. 

, ההתקשרות נדונה בוועדה למסירת עבודות ולא בוועדת רכש מחשוב

 החברהמחשוב. ההתקשרות עם  שתפקידה לדון בבקשות לרכש פריטי

או למצער  מכרז טעונה הייתהאף ש ,רזנעשתה בפטור ממכ המוצר לאספקת

  דה קבועות מראש.הליך תחרותי סדור אחר שבבסיסו אמות מי

אף  ,יחיד כספק העירייה התקשרה עם החברה האמורה בפטור ממכרז

 שמנהלת האגף למערכות מידע הודיעה למנכ"לית כי אין מדובר בספק יחיד.

 

 התקשרות לקבלת שירותי היסעים 

העירייה התקשרה עם זוכים במכרז לקבלת שירותי היסעים שערכה החברה 

משכ"ל(, לאחר שפג  -למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"ם )להלן 

 .להתקשרותמשרד הפנים תוקף אישור 

האמור להתקשרות במכרז  במועד הנדרשמצג כאילו עמדה  הציגה העירייה

הוצגו למשרד מבקר ם במכרז : הסכמים עם זוכיפני הדברים היואף שלא אלה 

שנחתמו בידי הצדדים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון  המדינה כאילו

להתקשרות, אף שהעירייה חתמה על הסכמים אלה רק חודשים לאחר מכן; 

פרוטוקול  ( יצרההיועמ"שית -היועצת המשפטית של העירייה )להלן 

וגזבר העירייה חתמו עליו אף שפרטים שנכללו בו  והמנכ"לית, היועמ"שית

 סוכמו רק לאחר התאריך שצוין בו. 
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 ריבוי טעויות טכניות בעבודת העירייה 

 ושינוי גרסאות מצידה

טענה העירייה כי  לגבי חמישה נושאים שבדק משרד מבקר המדינה בדוח זה

 דתה.שנמצאו בסדרי עבו פגמים או טעויות טכניות עמדו בבסיס ליקויים

בנוגע להתקשרות לקבלת שירותי היסעים הציגה העירייה בתשובותיה 

למשרד מבקר המדינה גרסאות לא עקביות בדבר השתלשלות העניינים 

הנוגעת לתהליך שהוביל לחתימת ההסכמים עם הזוכים במכרז ולהתנהלותה 

 מול הזוכים ומול משכ"ל. 

 

 בחירת יועצת משפטית לעירייה

 רייה מכרז לתפקיד היועץ המשפטי לעירייה. פרסמה העי 2011במרץ 

בהליך המכרז נפלו ליקויים והיו בו חריגות מתקנות העיריות )מכרזים לקבלת 

. תנאי הסף במכרז לא תאמו את דרישות חוזר משרד 1979-עובדים(, התש"ם

לא נמצאו נימוקים להחלטה לזמן ניהול עובדים. בשנות ניסיון בדבר הפנים 

העירייה לא בחנה  מועמדים לריאיון לפני ועדת הבוחנים; 24רק שישה מתוך 

הפרוטוקולים של  כראוי את עמידתה בתנאי הסף של היועמ"שית שנבחרה;

ועדת הבוחנים אינם משקפים דיון של חברי הוועדה בנוגע לניסיון ולהכשרה 

עם ממליץ על  שהתקיימהוכן אינם משקפים שיחה  ,של המועמדים

 היועמ"שית. 

של העירייה  תפעול ומנהלה דאזסמנכ"ל וראש העירייה הדירו את המנכ"לית 

סתירות בין תשובות העירייה  ישיבות ועדת הבוחנים;ואת מבקר העירייה מ

לבין תשובות סמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז ומבקר העירייה באשר לעניין זה, 

יחד עם דברים שמסר היועץ המשפטי של העירייה דאז באשר למעורבותו 

חירת המועמדים שזומנו לריאיון בפני ועדת הבוחנים, מעלות תהיות בהליך ב

 תשובת העירייה ולהתנהלותה.קשות באשר למידת מהימנותה של 

 

 העסקת יועצים משפטיים חיצוניים

, אף נוהל עבודה המסדיר את פעילותהשל העירייה  אין לוועדה המשפטית

. שהזמינה העירייהבדוח אבחון ארגוני  2013שליקוי כזה הוצג כבר בשנת 

פומבית. ה יעסיקה משרדי עורכי דין ללא פנינמצאו מקרים שבהם העירייה ה

של פרוטוקולים ה .לקבל הצעותבכמה מקרים הוועדה לא פנתה בכתב 

הוועדה המשפטית אינם משקפים את תהליך קבלת ההחלטות למסירת 

 עבודות משפטיות.



 1045|    חולון עיריית

יותר מעשר שנים  במשך יפותברצ חיצוניים דין עורכי משרדי מעסיקה העירייה

 למועמדים פנייה שנעשתהשנים בלי  ארוכתהתקשרות  (.שנים 17)ואף 

 .השוויון ןעולה בקנה אחד עם השמירה על עקרו אינה חלופות ובדיקת נוספים

 הוועדה החלטות את משקפים שאינם דין עורכי עםהתקשרות  הסכמי נמצאו

שהועברה לטיפולם  העבודה מהות על םללמוד מה אפשר ושאי, המשפטית

 .לקבל אמורים שהם הטרחה שכר עלאו 

 

 לתחום המכרזיםחיצוני  משפטי יועץ העסקת

העירייה ותאגיד המים שבבעלותה מעסיקים את אותו משרד עורכי דין 

, בניגוד להוראות של מנהל מינהל המים 2014יועץ משפטי מיולי בתפקיד 

בביצוע כפל תפקידים זה בו שקבע כי  ,והממונה על התאגידים ברשות המים

  ממשי להימצא בניגוד עניינים מוסדי. בזמן, יש חשש

 

 העסקת יועץ משפטי חיצוני למינהל ההנדסה 

 ולוועדה לתכנון ולבנייה 

יועץ משפטי לוועדה בתפקיד ן חיצוני די ךעור שנים 15זה עסיקה העירייה מ

 פנתהלא  2002-עסקתו בממועד תחילת ה ולמינהל הנדסה. בנייהללתכנון ו

 ייעוץ בתחומים אלה.העירייה למשרדי עורכי דין נוספים לקבלת שירותי 

נוסח הסכם ההתקשרות עם היועץ המשפטי החיצוני האמור שונה במידה 

ניכרת מנוסח ההסכם שקבעה הוועדה המשפטית כהסכם האחיד שעליו 

קה. יש בצורת מעסיחותמת העירייה עם עורכי הדין החיצוניים האחרים שהיא 

 .1עבודה יחסי של העסקתו של נציג היועץ המשפטי החיצוני מאפיינים

 

 היבטים בהעסקתה של המנכ"לית

 גםכיהנה היא  מנכ"לית העירייהבתקופות מסוימות במהלך כהונתה של 

לתרבות ולאמנות, בדירקטוריון קופת חולים מאוחדת ובצוות  במועצת הפיס

בדיקה של משרד הבריאות בנוגע לבית חולים הדסה, והכול ללא אישור 

קיבלה גמול  המנכ"לית. מועצת העיר ושר הפנים ובניגוד לפקודת העיריות  
, נקבע כי במקום המונח "יחסי 2014-בחוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני חקיקה(, התשע"ד  1

 מעביד" יבוא המונח "יחסי עבודה".-עובד
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ובישיבות דירקטוריון קופת חולים השתתפות בישיבות מועצת הפיס וועדותיה 

 .ניגוד לאמור בפקודת העיריותבמאוחדת, 

 

 ההמלצות העיקריות

. והתחרות השוויון כלליעל העירייה להקפיד לקיים את הנהלים שקבעה ואת 

על הוועדה למסירת עבודות לבחון כל התקשרות בעצמה בהליך תקין ולא 

 לאשר החלטות שקיבלו גורמים אחרים.

עומדים בתנאי על העירייה להקפיד הקפדה יתרה בבדיקה אם מועמדים 

, מכרז, ובמיוחד עליה להקפיד בהקשר זה במכרזים לתפקידים סטטוטוריים

 .שיש להם חשיבות מיוחדת ומעמד מיוחד כיוון

יה לדון במבנה הארגוני של הלשכה המשפטית ובמדיניות העסקת העירי על

בנוהל זה  .נוהל עבודה לוועדה המשפטית, ולקבוע חיצונייםמשפטיים יועצים 

הליכים תחרותיים כיועצים ההליכי ההתקשרות עם בין היתר,  יוגדרו,

 .לנמק את החלטותיההוועדה המשפטית על  משך העסקתם., ויוגבל ושוויוניים

 רכי דיןמשרד עואותו על העירייה לפעול באופן שלא יאפשר העסקתו של 

על העירייה לפעול ן. זמב-בוהמים בעירייה ובתאגיד  לטיפול בענייני המכרזים

 ולוועדהמינהל ההנדסה לחיצוני היועץ המשפטי הלשינוי סדרי העסקתו של 

 .בנייהלתכנון ול

את ההשלכות הנובעות מעבודת החוץ  האוצר לבחוןמשרד על משרד הפנים ו

מי שקיבל של המנכ"לית, שנעשתה בניגוד לאמור בפקודת העיריות, שלפיה 

פי שלושה להיקנס בשיעור של דינו הקבוע בה,  מעבודת חוץ שלא לפישכר 

 יש לדרוש את השבת השכר. ; במידת הצורךמהגמול שניתן לו

הנוהגים בה ולרענן את הנורמות  על העירייה לבחון את תהליכי העבודה

בקרב בעלי תפקידים, כדי שפגמים או טעויות טכניות לא ישבשו את סדרי 

 עבודתה.
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 עיריית התקשרויות

 בדוח שנבחנו חולון
 מאופיינות זה

 בסדרי בפגיעה
 ובעקרון תקין מינהל
 השוויון
 

 סיכום

מאופיינות בפגיעה בסדרי מינהל  לון שנבחנו בדוח זההתקשרויות עיריית חו

תקין ובעקרון השוויון. המנכ"לית הייתה מעורבת בחלק מהמקרים מעורבות 

 של ממש בחריגות מסדרי מינהל תקין. 

במשך זמן  -נמצאו ליקויים בהליכי ההתקשרות עם יועצים משפטיים חיצוניים 

העסקתם ובהסכמי ההתקשרות שנחתמו עמם. עוד נמצאו ליקויים בהתנהלות 

המנכ"לית באשר לעבודות נוספות שביצעה מחוץ לעירייה ללא אישור מועצת 

חירת העיר ושר הפנים. כמו כן, נפלו ליקויים בהליך שקיימה העירייה לב

 היועמ"שית.

 על העירייה לפעול במכלול התקשרויותיה עם ספקים ויועצים שונים בהתאם

הדין ובהתאם לנהליה שלה. במסגרת זאת על העירייה להקפיד על  להוראות

עקרון השוויון וההגינות המחייב מתן הזדמנות שווה לכל המציעים, וכן לנהוג 

ביעילות ובחיסכון בכספי הציבור באמצעות שימוש במנגנון התחרות ותוך 

שמירה על סדרי מינהל תקין. על העובדים הבכירים בעירייה לשמש דוגמה 

 תנהלות ראויה ובכך להשפיע על התרבות הארגונית בעירייה.לה
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 מבוא
עקרון השוויון  -מכרז רכש ציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד: הראשון 

בהליך הבחירה של הזוכה; הזדמנות שווה  לכל המציעים לתתוההגינות, המחייב 

סכון בכספי ציבור בעסקאות שהרשות יהשגת יעילות מרבית וח -והשני 

ובהקפדה על טוהר מידות.  באמצעות גורם התחרות ן,הציבורית מעורבת בה

ערך השוויון עומד בלב המכרז ומבטיח את הגינותה של בפסיקה נקבע כי 

השגת  - מבין שתי התכליות העיקריות המשולבות בהליך המכרז, וכי התחרות

 - התועלת הכלכלית המרבית לרשות ושמירה על כללי שוויון והגינות בתחרות

  .2ה לעקרון השוויוןמעמד בכור יש לתת

כי עירייה לא  פקודת העיריות( נקבע -)להלן פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ב

תתקשר בחוזה להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה "אלא על פי 

. בפקודה מוקנית לשר סמכות לקבוע באילו סוגי חוזים העירייה מכרז פומבי"

תקנות העיריות לא מכרז כלל. ברשאית להתקשר במכרז שאינו פומבי או ל

התנאים שבהם ו נקבעתקנות המכרזים(,  -)להלן  1987-)מכרזים(, התשמ"ח

בין היתר  פומבי או בפטור ממכרז כלל. מכרזללא להתקשר  עירייהרשאית 

עירייה אינה מחויבת  3ש"ח 140,700 עולה על אינוהתקשרות כשסכום הכי נקבע 

המכרזים, עירייה רשאית להתקשר ללא  לתקנות( 8)3על פי תקנה  .מכרזלערוך 

חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי מכרז ב

אמון מיוחדים, כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא 

 . באלה

כי מעקרונות המינהל התקין ודיני המכרזים אפשר  4בית המשפט העליון קבע

הסיק שיש להעדיף התקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך אחרת, וכי ל

( היא חריג לכלל בדבר חובת מכרז, יש לפרשה בצמצום 8)3מאחר שתקנה 

ולהשתמש בזהירות באפשרות לפטור ממכרז. עוד קבע בית המשפט העליון כי 

 . גם בהליך הפטּור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות

מנכ"ל רשות מקומית נדרש ביתר שאת לפעול בשקיפות ועל פי סדרי מינהל 

תקין ולשמור על החוקים, התקנות והנהלים התקפים במשרד הפנים וברשות 

 עצמה, שכן פעולותיו משפיעות על התרבות הארגונית ברשות המקומית כולה.

ת פרסם המנהל הכללי של משרד הפנים "נוהל התקשרויו 20165בנובמבר 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים 

 
 (.5.4.11)פורסם במאגר ממוחשב,  אירוס הגילבוע בע"מ נ' ברוך 10089/07עע"ם   2

 .15.12.16-סכום זה ומעדכן אותו. הסכום עודכן על פי המדד שפורסם ב משרד הפנים מפרסם  3

 -)להלן , (13.1.13)פורסם במאגר ממוחשב, עיריית נצרת עילית נ' הרטמן  6145/12עע"ם   4

  (.הרטמן פרשת

 הנוהל פורסם בתקופה שבה התנהלה הביקורת.  5
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 נערכו שינויים בנוהל ונקבע שהוא ייכנס לתוקף  2017. במאי 6בפטור ממכרז"

 . 1.1.18-ב

ראש העירייה(,  -העירייה( הוא מר מוטי ששון )להלן  -ראש עיריית חולון )להלן 

כיהנה חנה הרצמן  2017-1993בשנים . 1993והוא מכהן בתפקיד זה משנת 

)להלן  "עבודות למסירת המנכ"לית(. "ועדה -בתפקיד מנכ"לית העירייה )להלן 

הוועדה למסירת עבודות או הוועדה( הוקמה ביוזמת העירייה ופועלת בה משנת  -

 . העירייה הסדירה את הליך הבאת ההתקשרויות לדיון בוועדה בנוהל2003

הנוהל למסירת  -)להלן  2005 מרץמסירת עבודות" מפנימי שכותרתו "ועדה ל

עבודות(. בנוהל זה נקבע כי הוועדה "דנה בבקשות של יחידות העירייה למסירת 

עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, כגון: 

 עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות ויעוץ הפטורות ממכרז". בנוהל למסירת

עבודות נקבע כי בקשה למסירת עבודה תכלול הגדרה של העבודה הנדרשת, 

טופסי פנייה זהים לכל המציעים, שלוש הצעות מחיר לפחות מספקים שונים 

חוזר  -)להלן  2013שפורסם במרץ "לית המנכ ותשובות של המציעים. בחוזר

ש"ח יש לצרף חמש הצעות  200,000המנכ"לית( צוין כי לעבודה שמחירה מעל 

מחיר לפחות. בראש הוועדה עומדת המנכ"לית וחברי הוועדה הם יונת דיין, 

היועמ"שית(, וסגן גזבר העירייה )להלן  -היועצת המשפטית של העירייה )להלן 

כי הגורם האחראי לביצוע הנוהל הוא מנכ"לית  סגן הגזבר(. בנוהל נקבע -

 העירייה.

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין  2017לינואר  2015בתקופה שבין אוגוסט 

תהליכים בעירייה להתקשרויות בפטור ממכרז, היבטים הנוגעים להעסקת 

 העירייה.יועצים משפטיים בידי העירייה והיבטים בהעסקתה של מנכ"לית 

 

 

 
 ,בחוזר מנכ"ל המשרד ,שמשרד הפנים יפרסם בהקדםבפרשת הרטמן המליץ בית המשפט   6

את ההיבטים השונים הנוגעים להתקשרויות בפטור ממכרז  ואשר יסדירהנחיות מתאימות 

 .ברשויות המקומיות
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 התקשרויות בפטור ממכרז

 גוףל ייעוץ לענייני כספיםייעוץ ארגוני ושירותי שירותי 
 תאגיד עירוניב

כדי לקדם מטרות בתחומים שונים שבגדר רשויות מקומיות מקימות תאגידים 

, תאגידים אלה פועלים בתור ישויות משפטיות עצמאיות סמכויותיהן ותפקידיהן.

 ,בשינויים המחויבים זים החלים על הרשויות המקומיותדיני המכרוחלים עליהם 

 .7הפנים מכוח הנחיות משרד

החברה לפיתוח תאטרון, מוזיקה, אמנות ומחול חולון בע"ם היא תאגיד עירוני 

 , במוזאון הילדים ובתאטרון8החברה(, והיא מחזיקה במדיטק -של העירייה )להלן 

חולון. בתקופת הביקורת שימש ראש העירייה בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, 

והמנכ"לית שימשה ממלאת מקום יו"ר דירקטוריון החברה. בחברה לא כיהן 

 מנכ"ל. 

בדוח ביקורת  :למדיטק בדירקטוריון החברהעל העסקת יועצים  החלטה

בקר הפנימי של דוח הביקורת הפנימית( המליץ המ -)להלן  2015פנימית ממרץ 

החברה "לבטל את משרת מנהל הכספים הכפוף למנכ"ל המדיטק ולהגדיר 

תקן של חשב בלתי תלוי... אשר יפעל בכפיפות ישירה למנכ"לית העירייה/מ"מ 

 2015יו"ר הדירקטוריון". בהמשך להמלצות המבקר הפנימי, בין אפריל ליולי 

ת מחיר ממשרדי רואי קיבלו נציגי העירייה בדירקטוריון החברה כמה הצעו

חשבון להעסקת רואה חשבון בתפקיד יועץ לענייני כספים למדיטק לתקופה של 

שנה, וכן קיבלו כמה הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ ארגוני למדיטק. עוזר 

המנכ"לית לענייני תרבות ואמנות בעירייה, שהיה באותה עת גם מזכיר החברה 

לחברי דירקטוריון החברה מסמך  2015י עוזר המנכ"לית(, העביר ביונ -)להלן 

סיכום ראיונות של מועמדים לתפקיד היועץ לענייני כספים למדיטק. לפי 

המסמך, צוות בראשות המנכ"לית בחן כמה מועמדים לתפקיד והמליץ על רו"ח 

אישר דירקטוריון החברה את ההמלצה למנות את רו"ח א' לתפקיד  9.7.15-. ב'א

רות(. עוד אישר הדירקטוריון להתקשר עם חברה )מבלי שננקב סכום ההתקש

היועצת הארגונית( כדי שתיתן שירותי ייעוץ ארגוני  -לייעוץ ארגוני )להלן 

ש"ח. בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון צוין כי  25,000למדיטק, בסכום כולל של 

 ההתקשרויות יובאו לאישור הוועדה למסירת עבודות של העירייה.

המנכ"לית ליועצת הארגונית, לרו"ח א' וליועץ המשפטי של  כתב עוזר 12.7.15-ב

יועמ"ש החברה( כי המנכ"לית סיכמה שהיועצת הארגונית  -החברה )להלן 

 תעסיק את רו"ח א' לתקופה של חצי שנה ותגיש לעירייה חשבוניות על 
לרשימת הגופים והמוסדות המנויים  נוסף ,2002-חוק חובת המכרזים, התשס"גל 14בתיקון   7

ה בהתקנתן של תהותנ 14)א( לחוק גם "תאגיד מקומי". אולם, כניסתו לתוקף של תיקון 2בסעיף 

 .תקנות לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, ואלה טרם הותקנו

המדיטק הוא מתחם תרבות שבו פועלים שישה גופים: תאטרון, ספרייה, סינמטק, המוזאון  8

 יקטורה ולקומיקס, מוזאון העיצוב חולון והמרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית. הישראלי לקר
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העסקתה ועל שירותי הייעוץ הארגוני. עוזר המנכ"לית ביקש מיועמ"ש החברה 

כתבה  15.7.15-ולש בין רו"ח א' ליועצת הארגונית ולעירייה. בלנסח חוזה מש

מנהלת לשכת המנכ"לית ליועמ"ש החברה כי המנכ"לית עתידה להיפגש 

למחרת עם נציגת היועצת הארגונית ועם רו"ח א', וכי היא מבקשת שנוסחי 

החוזים ִאתן יושלמו כדי שהן יוכלו להתחיל בעבודתן. מנהלת הלשכה ציינה עוד 

ציגת היועצת הארגונית אמורה לסיים את תהליך הייעוץ הארגוני בתוך כי נ

כתבה נציגת היועצת הארגונית למנכ"לית ולעוזר  2015שבועיים. בסוף יולי 

המנכ"לית כי טרם נחתם הסכם התקשרות, אך היא הצליחה לתאם את רוב 

 הראיונות ועתידה לסיימם עד סוף השבוע הראשון של אוגוסט.

 הסכום הוגדלעוזר המנכ"לית  לבקשת כי 22.7.15-כתב ב יועמ"ש החברה

 29.7.15-ב"ח. ש 35,000-ל"ח ש 25,000-מלהתקשרות עם היועצת הארגונית 

 בידה חתום התקשרותהמנכ"לית חוזה  לעוזר הארגונית היועצתהעבירה נציגת 

 את החוזה העביר"לית המנכ עוזר .בלבד( ייעוץ ארגוני -)המגדיר את עבודתה 

 .3.8.15-בהוועדה  ולרכז העירייה גזבר לחתימת

מילא עוזר  29.7.15-בלמדיטק: על העסקת יועצים  אישור העירייה

טופס בקשה( ובו ציין כי  -המנכ"לית טופס בקשה למסירת עבודה )להלן 

דירקטוריון החברה החליט לקיים בדחיפות תהליך ייעוץ ארגוני למדיטק, ובד 

קיד יועץ לענייני כספים. בטופס צוין כי הועברה בבד לקלוט את רו"ח א' לתפ

פנייה לשלוש חברות מובילות בתחום אשר יש להן נגיעה הן לתחום הפיננסי והן 

לשירותי הייעוץ הארגוני, וכי התקבלו שתי הצעות מחיר לשירותי ייעוץ ארגוני: 

 כי צוין ש"ח. עוד 42,500 -ש"ח, ומחברה נוספת  35,000 -מהיועצת הארגונית 

חברה שלישית בחרה שלא לשלוח הצעת מחיר רק לעניין הייעוץ הארגוני מבלי 

הגרסה הראשונה של  -להציע מועמד למשרת יועץ לענייני כספים )להלן 

 הבקשה(. 

היה צריך לערב  שלא הגזבר לגרסה הראשונה של הבקשה נכתב בהערות סגן

 העבודה; הוגדרה שבה העירייה לוועדה פניית הוגשה שלא ;כלל את העירייה

למתן  צוין כי מדובר בהמלצות ראשוניות היועצת הארגוניתשל  ושבהצעה

התייחסות לאפשרות של המשך ההעסקה ולתשלום  השירות אך לא הייתה

  אם אכן תימשך העבודה.שיידרש בגינה 

. היא 2015היועמ"שית של העיריה התייחסה לגרסה הראשונה בתחילת אוגוסט 

שהיא "לא מצליחה להבין למה העירייה ומוסדותיה כתבה לחברי הוועדה 

מאשר]ים[ הליכים בחברה עירונית? היכן הפרדת הישויות המשפטיות?". לאחר 

שעוזר המנכ"לית השיב שכ"בעלת בית" העירייה מעוניינת לבדוק את התנהלות 

החברה, המליצה היועמ"שית לו ולחברי הוועדה לבטל את החלטת דירקטוריון 

 סדר את הפרוצדורה". החברה כדי "ל

תיקן עוזר המנכ"לית את הגרסה הראשונה של  "שיתהיועמ הערות בעקבות

הגרסה המתוקנת( וציין בה כי העירייה, כבעלים של החברה,  -הבקשה )להלן 

החליטה למנות יועצת לענייני כספים למדיטק וכן לשכור שירותי ייעוץ ארגוני. 
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 לאשר פעלה העירייה

 ההתקשרויות את
 הוועדה באמצעות
 עבודות למסירת
 בלבד עין למראית
 

תור מועמד והוחלט להמליץ על בטופס הבקשה נכתב כי התנהל הליך של אי

מינוי רו"ח א' לתפקיד יועץ לענייני כספים. עוד צוין כי המנכ"לית פנתה באופן 

אישי לשלושה משרדים כדי לקבל הצעות מחיר לשירותי ייעוץ ארגוני. עוזר 

המנכ"לית ביקש את אישור הוועדה להתקשר עם היועצת הארגונית למתן 

ש"ח, וכן להתקשר עמה לשם  35,000כום של שירותי אבחון וייעוץ ארגוני בס

בלי שנקב בסכום ההתקשרות. המועד  -העסקת רו"ח א' כיועצת לענייני כספים 

 -, ולסיום עבודת רו"ח א' 25.8.15שצוין לסיום תהליך הייעוץ הארגוני הוא 

1.3.16 . 

אישרה הוועדה את התקשרות העירייה עם היועצת  18.8.15-ב :הוועדה אישור

ית למתן שירותי ייעוץ ארגוני לחברה. הסכום שאושר להתקשרות הוא הארגונ

 (. 2015החלטת הוועדה מאוגוסט  -ש"ח )להלן  35,000

בתשובות והבהרות שהעבירה העירייה למשרד מבקר המדינה באפריל וביולי 

 -במשרד מבקר המדינה )להלן  2017ובפגישה שנערכה עם נציגיה ביוני  2017

סר כי ההחלטה לקיים את הליך הבחירה בעירייה ולא תשובת העירייה( נמ

בחברה התקבלה לדרישתו של מבקר הפנים של החברה. העירייה אף ציינה כי 

כיוון שהחברה בחרה את נותני השירותים, האישור שנדרש מהוועדה למסירת 

 פורמלי בלבד. -עבודות הוא אישור טכני

היא ישות  משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מאחר שהחברה

משפטית נפרדת, מתבקש כי החברה תבחר בעצמה יועצת ארגונית או 

יועצת לענייני כספים בהתאם למנגנונים הקבועים בה, במקום שהעירייה 

תעשה זאת. נראה כי העירייה פעלה לאשר את ההתקשרויות באמצעות 

וזאת לאחר שכבר החל  -עין בלבד  הוועדה למסירת עבודות למראית

גוני, הורחבה מסגרת ההתקשרות עם היועצת הארגונית וחוזה האבחון האר

  התקשרות חתום בידיה הועבר לחתימת בעלי תפקידים בעירייה.

בנוהל למסירת עבודות נקבע כי  מועד החתימה על אישור הוועדה:

ב"מקרים חריגים", אם הוועדה לא מתכנסת במשך יותר מחודש, אפשר יהיה 

להתחיל בעבודה ללא אישור מקדים שלה, אך רק אם מדובר בעבודה חדשה 

ש"ח או בעבודה שאושרה בעבר. עוד נקבע כי מקרים  15,000בסכום של עד 

 ת. אלו יובאו לאשרור הוועדה בישיבתה העוקב

חברי הוועדה וראש העירייה חתמו על אישור הוועדה להתקשר עם 

 היועצת הארגונית שבועיים לפני שהוועדה התכנסה.

כי יש מקרים שדחיפותם רבה,  2016רכז הוועדה הסביר לצוות הביקורת ביוני 

ואז מגיש הבקשה מבקש מהוועדה לדון בהם לפני מועד כינוסה הקבוע מראש. 

ת מובאות לדיון בשיחת טלפון, ואם אין הערות הן במקרים כאלה הבקשו
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נחתמות טרם כינוס הוועדה. העירייה מסרה בתשובתה כי החתימה על החלטת 

הוועדה נעשתה לאחר שהתקבלה החלטה בעניין בשיחת טלפון, וכי אין כל 

מניעה בדין או בנוהלי העירייה שחברי הוועדה יקבלו החלטה באמצעות 

 הטלפון.

תה לכך שחברי הוועדה קיימו דיון בשיחת טלפון. יתרה לא נמצאה אסמכ

, ככל שמתקיים דיון של כל חברי הוועדה בשיחת ועידה שבה יכולים מזאת

חברי הוועדה להחליף דעות ולקבל החלטה, יש לתת לכך ביטוי 

 בפרוטוקול בזמן אמת.

אי אפשר להגדיר את ההתקשרות האמורה "מקרה חריג", שכן הוועדה 

לחודש כנהוג בעירייה ולא התמלאו התנאים ל"מקרה התכנסה אחת 

 15,000חריג" שהוגדרו בנוהל למסירת עבודות: סכום העבודה עלה על 

 ש"ח והיא לא אושרה בעבר. 

בתשובתה מסרה העירייה כי מצבה הכספי של החברה היה גרוע וכי שירותי 

 הייעוץ הכספי והארגוני נדרשו לה באופן דחוף.

 גורם היה לא הוועדה כינוסכי מועד  לעירייה עירמ המדינה מבקר משרד

 בקשה שהוגשה לפני עבודתה את החלה הארגונית מעכב שכן היועצת

. 2015 בספטמברעבודתה רק את החלה  כספים לענייני היועצתו לוועדה,

קבעה לעניין מקרים  עצמה שהיא הנוהל כלליעל פי  לפעול העירייה על

 .חריגים

העסקת יועצים קודם שנחתם עמם  בדיעבד:חתימה על הסכם התקשרות 

וחושפת את  ,סדרי מינהל תקיןאינה עולה בקנה אחד עם הסכם התקשרות 

חתימת מועד תחילת ההתקשרות בפועל ועד ממועד הרשות המקומית לתביעות 

 .9הסכם ההתקשרות

אישרה הוועדה את ההתקשרות עם היועצת הארגונית.  2015כאמור, באוגוסט 

ההסכם(. להסכם  -)להלן  2015הסכם ההתקשרות עמה נחתם באוקטובר 

צורף מסמך שעליו חתמו המנכ"לית, רפרנט תקציב והיועמ"שית. בחתימתם 

 .2015אישרו כי בדקו את ההסכם וכי הוא תואם את החלטת הוועדה מאוגוסט 

 
)פורסם בשנת  2015לשנת  דוחות על הביקורת בשלטון המקומיראו גם: מבקר המדינה,   9

 .43(, "העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות", עמ' 2015
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 נתנה לא לית"המנכ
 כך על נאות גילוי

 המלצה שקיבלה
 הארגונית מהיועצת
 

קורת העלתה כי על פי ההסכם ישולם ליועצת הארגונית סכום של הבי

סכום החורג מהסכום שאישרה הוועדה  - "םמע ש"ח בתוספת 41,070

ש"ח בתוספת מע"ם(. עוד צוין בהסכם כי מועד סיום העבודה  35,000)

 כחודשיים לפני המועד שבו נחתם ההסכם בפועל.  - 25.8.15הוא 

עדה אישרה את העסקת היועצת הארגונית, קיבלה , לפני שהוו2015בסוף יולי 

העירייה מהיועצת חשבונית על מחצית הסכום שאושר בהחלטת הוועדה 

 הייעוץ הארגוני.  בעבור 2015מאוגוסט 

, טרם חתימת ההסכם, שילמה העירייה סכום זה 2015נמצא כי בספטמבר 

 ליועצת הארגונית. 

ם ההתקשרות חרג משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על כך שסכו

מהסכום שאושר, ועל כך שהעירייה אפשרה ליועצת הארגונית לבצע 

 עבודה ושילמה לה לפני שחתמה עמה על הסכם. 

העירייה ציינה בתשובתה שככל שנפל פגם בהתנהלותה אזי מדובר בפגם טכני. 

כי היא מקבלת את ההערות בעניין התשלום וכי תקפיד שתשלום לא  עוד ציינה

 לספק בטרם ייחתם עמו הסכם.יועבר 

אישרה הוועדה שלוש  2015וביולי  2014במרץ ובאפריל  :נאות גילויהיעדר 

בראש הוועדה  יחיד. התקשרויות נוספות עם היועצת הארגונית, שהובאו כהצעות

יחידה בפטור  להתקשר עם היועצת הארגונית כהצעה 2015שאישרה ביולי 

המנכ"לית הייתה מעורבת גם בהליך ממכרז עמדה המנכ"לית. כאמור לעיל, 

 .2015הבחירה של היועצת הארגונית למתן שירותי ייעוץ ארגוני באוגוסט 

בתיקה האישי של המנכ"לית, שהיה בלשכת ראש העירייה, נמצאה טיוטת 

, בעניין 2015המלצה שכתבה היועצת הארגונית לְמוסד להשכלה גבוהה בינואר 

 לימודי דוקטורט של המנכ"לית.

קורת נמצא כי המנכ"לית לא נתנה גילוי נאות על כך שקיבלה המלצה בבי

  מהיועצת הארגונית.

ציינה היועצת הארגונית כי היא  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ 

נוהגת לכתוב מכתבי המלצה עבור אנשים שפונים אליה ושהיא מאמינה כי הם 

ראויים לכך, וכי לכן כתבה מכתב המלצה גם למנכ"לית. בתשובתה דחתה 

תיבת היועצת כל ניסיון לקשור בין פרויקט כלשהו שזכתה בו בעירייה לבין כ

 ההמלצה. 
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בתשובת העירייה נמסר כי ההיכרות בין המנכ"לית לבין היועצת הארגונית היא 

היכרות מקצועית ולא חברית, כי מדובר בטיוטת המלצה שאינה חתומה וכי 

 בסופו של דבר לא נעשה בה כל שימוש. 

בטופס  :העסקת יועצת לענייני כספים ללא אישור הוועדה להוצאה

נכתב כי הוא מבקש אישור  2015הבקשה שהגיש עוזר המנכ"לית לוועדה ביולי 

להעסקת רו"ח א' באמצעות היועצת הארגונית, אך לא ננקב בטופס סכום 

חתמה רו"ח א' על חוזה עם היועצת הארגונית  2015ההוצאה הנדרש. באוגוסט 

ותוכפף ולפיו היא תועסק בתפקיד יועצת לענייני כספים של המדיטק 

ש"ח. בהסכם ההתקשרות של  23,520למנכ"לית, ושכרה החודשי הכולל יהיה 

העירייה עם היועצת הארגונית נקבע כי העירייה מתחייבת לשלם ליועצת 

תמורת העסקת יועצת לענייני כספים  10ש"ח 247,600הארגונית סך כולל של 

ש"ח  41,300-)כ 2016ועד פברואר  2015במשך שישה חודשים, מספטמבר 

 לחודש(. 

מהאמור עולה כי בהסכם ההתקשרות עם היועצת הארגונית התחייבה 

העירייה לשלם לה עבור העסקת יועצת לענייני כספים בלי שסכום זה של 

העסקה הובא כלל לדיון בוועדה ולאישורה. יתרה מזאת, משרכשה 

העירייה את שירותי רו"ח א' באמצעות היועצת הארגונית היא הגדילה את 

צאה הכרוכה בהעסקתה בעשרות אחוזים, וגם זאת ללא אישור וידיעת ההו

 חברי הוועדה. 

העירייה מסרה בתשובתה כי ההתקשרות עם היועצת הארגונית בעניין העסקת 

, וכי בהחלטת הוועדה 2015רו"ח א' אושרה כדין בישיבת הוועדה מאוגוסט 

רו"ח א'. נכתב במפורש כי ההתקשרות המאושרת כוללת את ההתקשרות עם 

 הנדרש הוצג בפני חברי הוועדה. עוד מסרה העירייה כי המידע

 2015משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהחלטת הוועדה מאוגוסט 

 לא צוין סכום ההתקשרות המהווה מידע נדרש ומהותי לאישורה.

את התנהלות העירייה, שחתמה על  משרד מבקר המדינה רואה בחומרה

 לא אושר כדין ומראש. הסכם התקשרות בשכר ש

הודיע עוזר המנכ"לית ליועמ"שית ולאגף התקציבים בעירייה כי  2015בדצמבר 

לבקשת המנכ"לית תמשיך העירייה להעסיק את רו"ח א' למשך שלושה חודשים 

נוספים, וכי העביר לוועדה בקשה להמשך ההתקשרות בסכום כולל של 

ארכת ההתקשרות ואשררה אישרה הוועדה את ה 2016ש"ח. בפברואר  105,000  
 לום בפועל כלל סכום זה את המע"ם.בהסכם נקבע כי לסכום זה יתווסף מע"ם; אולם בתש  10
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ש"ח בתמורה לשירותי היועצת לענייני כספים  211,538הוצאת סכום של 

 .2016עד פברואר  2015בחודשים ספטמבר 

היועצת לענייני  על אופן העסקת עירייהמעיר למבקר המדינה  משרד

העסקתה באמצעות היועצת  של בדיעבדכספים, בהליך שהוביל לאשרור 

  .הארגונית

 

 עם חברה לניהול פרויקט כיכר העיר התקשרות

החלה עיריית חולון לתכנן את הקמתו של מתחם כיכר העיר  2010בשנת  :רקע

מרכז שירות דונם, תוכנן להיות  21-במרכז העיר חולון. המתחם, ששטחו כ

מסחר,  שטחייקה וזכלול בניין עירייה, אולם קונצרטים, מרכז מוולותרבות 

 -מיליון ש"ח )להלן  538-הוערכה עלות הבנייה בכ 2013ביוני  משרדים ומגורים.

הסתכמו ההוצאות בפועל על  2016פרויקט כיכר העיר או הפרויקט(. עד אוגוסט 

הודיעה מהנדסת  2015מיליון ש"ח. בפברואר  4.5-פרויקט כיכר העיר ביותר מ

ל העיר למתכננים וליועצים כי הנהלת העיר החליטה להשהות את העבודה ע

 הפרויקט. 

כאמור, בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת  הצורך במנהל פרויקט:

ידע ומומחיות מיוחדים, כגון עבודות תכנון, העירייה אינה מחויבת לפרסם מכרז 

פומבי, אולם על פי נוהל מסירת עבודות וחוזר המנכ"לית היא מחויבת לפנות 

 פחות, לפי העניין. לקבל הצעות מחיר משלושה או מחמישה ספקים ל

פנתה העירייה למשרדים לניהול פרויקטים בבקשה שיגישו  2011בפברואר 

ניהול הפרויקט(.  -הצעות מחיר לניהול הפרויקט, לתכנונו ולביצועו )להלן 

כי כוח האדם המוביל  2016אדריכלית העיר חולון כתבה לצוות הביקורת ביוני 

התעורר צורך במנהל פרויקט שיהיה את הפרויקט מטעם העירייה מצומצם, ולכן 

 אחראי לתיאום הנדסי, כלכלי, משפטי ואדמיניסטרטיבי. 

שבעה משרדים לניהול פרויקטים הגישו הצעות לניהול הפרויקט. לאחר קבלת 

המסמכים מהמשרדים השונים זומנו נציגיהם לראיונות בוועדה של מינהל 

. (ההנדסה מינהל וותצ -)להלן  העיר מהנדסת בראשות העירייה ההנדסה של

הראיונות נועדו להשלמת פרטים ולהיכרות עם המשרדים, בהם משרד תכנון 

משרד א'(. בהמשך לפגישה שקיימה מהנדסת העיר עם מנהל משרד  -)להלן 

מסמך "רעיונות וגיבוש הצעה לקבלת שכ"ט  2012הגיש לה המנהל במרץ  'א

 ממנהלי פרוייקטים".

הכין צוות מינהל ההנדסה  17.4.12-ב א'(:מנהל פרויקט כיכר העיר )שלב 

טבלה המשווה בין נתוני המציעים. בטבלה הוצגו ניסיונו של כל משרד, הצעת 

המחיר והתרשמות של הצוות ממפגש ההיכרות, וצוין כי הוחלט שלא לפנות 

התקיימה בעירייה פגישה  19.4.12-לשניים מהמשרדים שהגישו הצעות. ב
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הפגישה  -עניין קידום הפרויקט )להלן מקדימה בראשות המנכ"לית ב

המקדימה(. בפגישה השתתפו כל חברי הוועדה וחברים מצוות מינהל ההנדסה. 

בסיכום הדיון נכתב בין היתר כי "אושרו עקרונית היועצים השונים" וכי משרד א' 

אושר לשמש מנהל הפרויקט. בסיכום נקבעו לוחות זמנים וצוין כי באותו חודש 

 עצים בוועדה. יאושרו כל היו

כתבה נציגת צוות מינהל הנדסה לחמשת המשרדים כי מהנדסת  22.4.12-ב

שלב א': העיר החליטה שמתכונת העבודה על הפרויקט תחולק לשלבים: "

הקמת ועדת היגוי הכוללת כלכלן, שמאי, עו"ד פרוגרמטור ומנהל 

. פרויקט. צוות זה יגבש את ההמלצה לחלופה נבחרת למימוש הפרויקט

ב ב': תכנון והכנת המכרז. שלב ג': ביצוע ופיקוח. התשלום עבור שלב א' של

יהיה בשעות עבודה. השלבים הבאים יתומחרו בנפרד ע"פ אחוזים מהפרויקט 

והמשך העבודה מותנה בשביעות רצון בשלב א'" )ההדגשה במקור(. הנציגה 

יר לפי מח -ביקשה מהמשרדים למסור כבר באותו יום הצעת מחיר לשלב א' 

 שעת עבודה לבחירת חלופה. 

התכנסה הוועדה למסירת עבודות לבחור מנהל פרויקט לצורך  23.4.12-ב

 מחיר בחירת חלופה למימוש שלב א' בפרויקט כיכר העיר, על סמך הצעות

ישמש ' א משרד כי אישרה הוועדהמשרדים. ה תחמש לשעת עבודה ששלחו

ש"ח,  100,000עד  של בסכוםואישרה לשם כך הוצאה שלב א' בהפרויקט  מנהל

 צייןהגזבר  סגן. 60%-עלתה על ההצעות הנמוכות בכ שלו המחיר שהצעת אף

המחיר ש ובדיקות; ראיונות קיום לאחר נבחרא'  משרד כיהוועדה  בפרוטוקול

הביצוע  יכולת הוא לבחירתואך השיקול העיקרי  יחסית גבוה שהוצע לשעה

 . בעירייהמקדימה הואושר בפגישה  נדון שאהנוכי  סגן הגזבר . עוד צייןיסיוןוהנ

משרד מבקר המדינה מעיר כי הפנייה הנוספת לקבלת הצעות מחיר 

מעודכנות, לאחר שבפועל התקבלה בפגישה המקדימה ההחלטה כי 

משרד א' ישמש כמנהל הפרויקט, אינה עולה בקנה אחד עם סדרי מינהל 

 תקין. 

בתשובת העירייה נטען כי לאחר הראיונות עם נציגי המציעים הוחלט להביא 

לוועדה חמש הצעות למנהל פרויקט. בטרם נערך הדיון בוועדה, בישיבה 

המקדימה שקיימה העירייה, שבה נכחו כל חברי הוועדה, הוחלט לתת אישור 

לבים עקרוני למנהל הפרויקט. עוד הוחלט כי ניהול הפרויקט יחולק לשלושה ש

וכי עבור השלב הראשון ישולם למנהל הפרויקט שכר לפי שעות. כיוון 

שהמציעים לא ציינו בהצעת המחיר הראשונית שכר לפי שעות, הם נדרשו לתקן 

את הצעתם בהתאם ולחלקה לשלושה שלבים כפי שהחליטה העירייה בישיבה 

הה המקדימה. העירייה הוסיפה כי לו הייתה הצעת המחיר של משרד א' גבו

במידה ניכרת הייתה הוועדה מחליטה להתקשר עם מציע אחר, וכי העירייה 

בחרה בהצעה טובה ביותר בשקלול כל התבחינים. לטענתה הבחירה במשרד 

א' על בסיס פרמטרים של איכות ולא על בסיס מחיר בלבד היא בחירה כדין. 
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 -עוד הוסיפה העירייה כי ההחלטה העקרונית שהתקבלה בפגישה המקדימה 

הייתה כפופה לאישור הפורמלי של  -לבחור במשרד א' לניהול הפרויקט 

 הוועדה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בפרוטוקול הפגישה המקדימה אין 

ביטוי להחלטה לפצל את ההתקשרות לשלושה שלבים או לדרישה לקבל 

במידה  גבוהההמחיר של משרד א' הייתה  הצעות מחיר מתוקנות. הצעת

היה על העירייה לקבוע מראש את  .(60%-)בכ רת מההצעות הנמוכותניכ

התבחינים ואת שיעורם טרם הדיון בוועדה, דבר שלא נעשה. לו היו 

נקבעים תבחינים היה על הוועדה לדרג את ההצעות, לבחור את ההצעה 

הטובה ביותר ולנמק את בחירתה. בנסיבות אלה עולה חשש שהדיון 

חלטה שהתקבלה בפגישה המקדימה. בפועל, בוועדה נועד לאשר את הה

פעילותה של הוועדה התרוקנה מתוכן והיא לא פעלה בהתאם לנוהל 

 למסירת עבודות.

 -)להלן  'חתמה העירייה על הסכם מסגרת עם משרד א 2012בתחילת מאי 

ההסכם המקורי(. בהסכם האמור נקבע כי "העירייה מעוניינת בקבלת שירותי 

ני כמפורט בתנאי ההזמנה, כפי שתונפק מעת לעת, יעוץ, תכנון וסיוע טכ

בהתאם לפרויקט הרלוונטי אשר יאושר ע"י הועדה למסירת עבודות בעירייה, 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח א'". תוקף ההסכם היה 

 . 2017לחמש שנים, עד מאי 

הביקורת העלתה כי בהסכם ובנספח א' )הזמנת העבודה( לא פורטו 

השירותים הנדרשים ממנהל הפרויקט. לפיכך אי אפשר ללמוד מה עליו 

לעשות, אילו תחומים מצויים באחריותו, על אילו בעלי מקצוע עליו לפקח, 

מהו לוח הזמנים לביצוע העבודה, למי בעירייה עליו לדווח על התקדמות 

 ו'.העבודה וכ

תקנות המכרזים ( ל8)3תקנה  (:'ג' וב יםשלבמנהל פרויקט כיכר העיר )

במקרים  עבודות תכנון בהזמנתלהתקשר בפטור ממכרז לעירייה  מאפשרת

בית המשפט העליון קבע כי עקרונות המינהל התקין ודיני המפורטים בתקנה. 

על שיש להעדיף התקשרות בדרך של מכרז פומבי המכרזים מובילים למסקנה 

 חריג זה לפרשכאמור נקבע כי יש ( היא חריג לכלל, ו8)3תקנה פני דרך אחרת. 

 בצמצום. 

ציין סגן הגזבר כי "לאחר בחירת החלופה  2012בפרוטוקול הוועדה מאפריל 

 5.2.14-תיקבע שיטת התשלום להמשך )לאו דווקא עם הנ"ל ]משרד א'[(". ב

את שכר הטרחה שיקבל המשרד עבור  'סיכמו גזבר העירייה וסגנו עם משרד א

 18.2.14-ב"ח. ש מיליון 12.7-בכ זה שלבים ב' וג'. שכר הטרחה נאמד במועד
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 את בחרה הוועדה
 למנהל' א משרד

' ב בשלבים הפרויקט
 של טרחה בשכר' וג

 מיליון 12.5-מ למעלה
 על, יחיד כהצעת ח"ש

 עמו התקשרות בסיס
 של' א שלב לניהול

 שסכומה הפרויקט
 100,000 היה המרבי

 ח"ש
 

ינהל את שלבים ב' וג' של הפרויקט בשכר הטרחה  'אישרה הוועדה כי משרד א

 שסוכם.

הובאה לוועדה כהצעה יחידה בניגוד לנוהל  'נמצא כי הצעת משרד א

להציג לוועדה שלוש הצעות, ובניגוד לחוזר למסירת עבודות, שלפיו יש 

המנכ"לית, שלפיו יש להציג לפחות חמש הצעות אם סכום ההתקשרות 

  ש"ח. 200,000עולה על 

 'כי משרד א 2016סגן הגזבר הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה באוגוסט 

נבחר למנהל הפרויקט בשלב הראשון ועשה את עבודתו לשביעות רצון כולם, 

 ק הצעתו הובאה לפני הוועדה.ועל כן ר

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לחברי הוועדה על בחירתו של משרד 

מיליון  12.5-בשכר טרחה של למעלה מ 'וג' ב יםשלבלמנהל הפרויקט ב 'א

ש"ח כהצעת יחיד, על בסיס התקשרות לנהל את שלב א' שסכומה 

התנהלות ש"ח, ובלי שנבחנו כמה הצעות מחיר.  100,000המרבי היה 

הוועדה פוגעת פגיעה חמורה בסדרי המינהל התקין ובעקרון השוויון, שכן 

למועמדים נוספים לא ניתנה הזדמנות להציע את שירותיהם; קיים ספק 

אם הצעת היחיד שהובאה בפני הוועדה היא ההצעה הטובה ביותר שיכלה 

מיליון ש"ח.  12-העירייה לקבל בעת מסירת עבודה ששוויה למעלה מ

ל היקף ההתקשרות ראוי היה שהעירייה תערוך מכרז או לכל הפחות בש

  תבחן כמה הצעות.

העירייה טענה בתשובתה כי משרד א' נבחר למנהל הפרויקט על כל שלביו כבר 

, וכי מה שאושר באותה ישיבה היה רק שכר הטרחה לשלב א'. 23.4.12-ב

לטענת העירייה אין בסיס לעמדה שלפיה היה עליה לדון במינוי מנהל פרויקט 

מקובלת, לשלבים הנוספים לאחר שהסתיים שלב א'. עמדה זו, כך נטען, אינה 

 אינה נהוגה ועשויה לפגוע קשות בביצוע הפרויקט. 

הייתה  22.4.12-הפנייה למשרדים במבקר המדינה מעיר לעירייה כי  משרד

 הרשומה הגזברסגן  לקבלת הצעות מחיר לשלב א' בלבד. כמו כן, הערת

של הפרויקט ' א שלב לניהול נבחר' א משרד כי מעידההוועדה  בפרוטוקול

אם כוונת  .זה בלבדלשלב שניתנה  מבוססת שעותהצעת מחיר  סמךעל 

העירייה הייתה לבחור מנהל לכל שלבי הפרויקט היה עליה לבקש 

הצעות מחיר לכל שלבי הפרויקט, ולא  22.4.12-מהמשרדים כבר בפנייה מ

 לשלב א' בלבד כפי שעשתה.
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יון מיל 12-בסכום של כ 'העירייה עיגנה את הרחבת ההתקשרות עם משרד א

ש"ח. עד  100,000היה  ם ההתקשרות בושסכו ,נספח להסכם המקוריבש"ח 

 מיליון ש"ח. 1.3-כ 'שילמה העירייה למשרד א 2015אפריל 

נוספת עם תקשרות ההסכום ה במקרים כגון המקרה האמור, ובמיוחד אם

, על (120פי  -ספק גבוה מאוד מסכום ההתקשרות המקורית )ובמקרה זה 

ההתקשרות הנוספת להיות מעוגנת בהסכם התקשרות חדש ולא רק 

 בנספח להסכם המקורי. 

העירייה ציינה בתשובתה כי היא נוהגת לחתום עם ספקים על הסכמים בנוסח 

ההסכם מעגן את כל פרטי ההתקשרות הרלוונטיים, ואילו היקף  -כללי 

לדעתה אין כל ההתקשרות מעוגן בהזמנת עבודה המצורפת בנספח להסכם. 

 פגם בשיטה זו.

החלות בין היתר על משרדים ממשלתיים  ,1993-תשנ"גהתקנות חובת המכרזים, 

 ,התקשרות עם בעל מקצוע בענף התכנוןקובעות ש, ותאגידים ממשלתיים

ובכלל זה אדריכל, מהנדס, מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט, מפקח, שמאי מקרקעין 

ומודד, לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון, 

"ח, תיעשה בדרך של בחירה ממאגר מתכננים ועל פי ש מיליוני 1.5של  היקףעד 

 3-לש"ח  מיליוני 1.5 ביןש בסכום. התקשרות שפורטו בתקנות אמות מידה

בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, והתקשרות  תיעשה חש" מיליוני

בתקנות  .פומבי מכרז של בדרך יעשהש"ח ת מיליוני 3עולה על  סכומהש

המכרזים, החלות על רשויות מקומיות, לא נקבעו סכומים ואמות מידה לבחירת 

 בעל מקצוע בענף התכנון. 

ם יש מקום לעדכן את תקנות המכרזים ראוי שמשרד הפנים יבדוק א

התקשרות עם בעל מקצוע לביצוע החלות על רשויות מקומיות, כך ש

תיעשה  בענף התכנון עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

באופן דומה לתנאים שנקבעו בתקנות חובת המכרזים לגבי משרדים 

 ממשלתיים ותאגידים ממשלתיים. 

 

 ינהל החינוךהעסקת יזם חדשנות במ

נקבע כי בקשה למסירת עבודה תכלול את  כאמור, בנוהל למסירת עבודות

מחיר  הצעות שלוש, המציעים לכל זהים פנייה הגדרת העבודה הנדרשת, טופסי

למעט במקרים שבהם קיימת הוכחה לבלעדיות  -המציעים  תשובות ואת לפחות

 שאז נדרש לצרף הוכחה כזו לבקשה. -
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הוגש לוועדה טופס בקשה למסירת עבודת שירותי ייעוץ  2014באוגוסט 

ל"הקמה וליווי מערך לקידום חדשנות ויזמות עירונית בחולון )בדגש על מערכות 

החינוך והתרבות(". לטופס צורפה הצעת יחיד של יזם חדשנות ובה דרש היזם 

עות ש 810-ש"ח ל 180,000עבור השלב הראשון של ההתקשרות תשלום של 

(. סגן הגזבר העיר 2014הצעת היזם מיולי  -ייעוץ במשך שישה חודשים )להלן 

על טופס הוועדה כי בחינת העסקתו של יזם החדשנות נעשתה לבקשת ראשת 

מינהל החינוך בעירייה והמנכ"לית. בהמלצה שצורפה לטופס הבקשה צוין כי אי 

חום זה אין אדם אפשר להשוות את תפקודו של היזם לזה של אחר מכיוון שבת

 2014בעל כישורים זהים לשלו. הוועדה אישרה את ההתקשרות ובספטמבר 

 חתמה העירייה עם יזם החדשנות על הסכם התקשרות.

פניית  נמצאהלא  2014מספטמבר מסמכי הוועדה  בין כי העלתה הביקורת

ולא צורפה  שלושה במקום אחד הוצג מועמד לוועדה למציעים; כי העירייה

 למסירת עבודות.  לעדיות, אף שכל אלה נדרשו על פי הנוהלהוכחה לב

 אישרה הוועדה את חידוש ההתקשרות עם יזם החדשנות  2015בינואר וביולי 

. בסך 2015דצמבר -ויולי 2015יוני -שעות ייעוץ נוספות בחודשים ינואר 1,620-ל

והעירייה חודשים,  14הכול הועסק יזם החדשנות בתפקיד יועץ חיצוני במשך 

 ש"ח. 630,000-שילמה לו למעלה מ

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כאשר התקשרות נעשית בכמה 

שלבים, יש ליידע את הוועדה על הסכום הכולל המשוער של ההתקשרות 

 כבר בדיון הראשון שלה.

הוצגה לוועדה כהצעת יחיד  2014העירייה טענה בתשובתה כי הצעת היזם מיולי 

טכנית. לטענתה, ראשת מינהל חינוך קיימה במשך כמה חודשים בשל טעות 

 -פגישות עם שלושה גורמים הפועלים בתחום וקיבלה שלוש הצעות )להלן 

שלוש ההצעות(, אך היא סברה כי הצעתו של היזם היא היחידה שעונה לדרישת 

העירייה. עוד טענה העירייה כי נציגת מינהל החינוך שנכחה בוועדה הציגה את 

 -ליך איסוף ההצעות, וכי גם לו היו מובאות לפני הוועדה שלוש ההצעות תה

הייתה הוועדה מגיעה לאותה תוצאה. העירייה הוסיפה כי במועד ההתקשרות 

עם יזם החדשנות לא היה ידוע לה מה יהיה סכום ההתקשרות הסופי, ולפיכך 

 לא הובא נתון זה לפני הוועדה.
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כגורם האחראי ליישום  -ולמנכ"לית משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה 

 תיעשהלקבלת הצעות  כי בהתאם לנוהל, פנייה -נוהל מסירת עבודות 

נעשה. שלוש ההצעות שצורפו  שלא דבר, בכתב ותצורף למסמכי הוועדה

מהן מה הייתה  ללמוד לתשובת העירייה שונות בתוכנן זו מזו ואי אפשר

פרוטוקול  .נהל חינוךגורמים שעמם נפגשה ראשת מימהדרישת העירייה 

הוועדה אינו משקף את טענת העירייה שלפיה נציגת מינהל החינוך הציגה 

את ההליך לפני הוועדה. משרד מבקר המדינה מעיר כי הוועדה היא 

הגורם המוסמך להחליט על בחירת היועץ, וכי אין כל ודאות בשאלה 

 לאילו החלטות הייתה הוועדה מגיעה.

 

 ה לרכישת מוצר טכנולוגירחבהתקשרות העירייה עם 

נוהל רכש  -)להלן  2002-בנוהל "רכש ציוד מחשבים ותוכנה" של העירייה מ

מחשוב( נקבע כי בקשה לרכש פריטי מחשוב תידון בוועדת רכש מחשוב; זוהי 

ועדת רכש הפועלת מכוח תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, -תת

 יחידת על פי הנוהל הבקשה תוגש למנהל. 1998-רישום וניהול טובין(, התשנ"ח

מידע, והוא יבחן את הבקשה ויודיע את עמדתו, את דרך הטיפול  מערכות

המומלצת בבקשה ואם נדרשים מידע נוסף או השלמות. לאחר קבלת אישורו 

תפנה היחידה למערכות מידע של העירייה לספקים בבקשה לקבל הצעות 

אומדן סכום ההתקשרות. כאמור, מחיר או באמצעות מכרז פומבי, בהתאם ל

. ש"ח 140,700 עולה עלשסכומה התקשרות בעירייה מחויבת בעריכת מכרז 

( לתקנות המכרזים קובעת כי עירייה רשאית להתקשר ללא מכרז אם 6)3תקנה 

החוזה הוא להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה להצלת נפש או 

 רכוש.

גוף המוחזק ומנוהל בידי עמותה משותפת לעירייה המוזאון לתולדות חולון הוא 

תוכננה להיפתח במוזאון תערוכה  2015ולחברה למתנ"סים. בתחילת ספטמבר 

נפגשו  2015התערוכה(. בסוף יולי  -שנים לעיר חולון )להלן  75המסכמת 

חברה א'(  -המנכ"לית ויזם החדשנות עם מנכ"ל חברה טכנולוגית )להלן 

ת חיישנים ולפיתוח אפליקציה לתערוכות במוזאון לבדיקת אפשרות לרכיש

הצעת חברה  -. לפי הצעת החברה להטמעת המוצר )להלן 11המוצר( -)להלן 

א'(, אפיון המוצר ופיתוחו יארכו תשעה שבועות, ויידרש עד חודש נוסף לאישורו; 

בעתיד אפשר יהיה להרחיב את השימוש במוצר לכלל מוסדות התרבות והחינוך 

ש"ח, המחיר של שימוש  124,500ה נכתב כי העלות הראשונית היא בעיר. בהצע

ש"ח, וחוזה תמיכה ושירות לשלוש שנים יעלה  100,500עתידי במוצר הוא 

ש"ח )הסכומים אינם כוללים מע"ם(. להצעה צורף מכתב של יצרן  18,000

מכתב היצרן(. ביום שבו  -)להלן  'המתחייב לשתף פעולה עם חברה א  
הוא חיישן גישה המכיל בתוכו תוכן על מיצגים שונים בתערוכות. כדי  "ibeacon"המוצר   11

 שהמבקרים יוכלו להיחשף לתוכן הרלוונטי יש צורך באפליקציה המותאמת לטלפונים ניידים.



 1063|    חולון עיריית

מידע של  מערכות אגף חברה א' בעירייה, שלחה מנהלתהתקבלה הצעת 

העירייה למנכ"לית קישור לסרטון שהציג טכנולוגיה מקבילה כטכנולוגיה 

 חלופית למוצר. 

 הגזבר לאישור חברי הוועדה. סגן 'לבקשת המנכ"לית הועברה הצעת חברה א

 את ולתת לבדוק את ההצעה מערכות מידע אמור אגף כי"שית לה וליועמ כתב

 יחידה, להבאת הצעה הסבר צורף לבקשה לא וכי בעניין, דעתו המקצועית חוות

בעתיד. המנכ"לית  ההתקשרות הגדלת ולפוטנציאל לעלות התחזוקה השנתית

השיבה כי בשל פתיחת עונת התערוכות בתחילת ספטמבר העניין דחוף, וכי 

יקציה "הם כבר היו אתמול צריכים להתחיל". עוד ציינה המנכ"לית כי "האפל

לקיים  מעוניינת העירונית לא מסוגלת לתת מענה בלוח הזמנים הנדרש" ושהיא

כמה ימים לאחר מכן העבירה המנכ"לית לאישור  .בטלפוןועדה בו את הדיון

 .'היועמ"שית הסכם לרכישת המוצר שניסחה חברה א

מידע לבדוק אם יש חברה  מערכות אגף למחרת דרשה המנכ"לית ממנהלת

לבצע את העבודה עד למועד הנדרש, וכתבה לה שאם לא אחרת שמסוגלת 

 אגף היא תראה בזה את אישורה להעסקת חברה א'. מנהלת -תימצא כזו 

נוספות שעושות שימוש במוצר אך הן  חברות מידע השיבה לה כי יש מערכות

לא יוכלו לעמוד בלוח הזמנים הנדרש וכי קבעה להיפגש בנושא עם נציגי אחת 

חר מכן. מנהלת אגף מערכות מידע ביקשה להדגיש בפני החברות כשבוע לא

יחיד לפיתוח אפליקציות לשימוש בטכנולוגיית  אינה ספק 'המנכ"לית שחברה א

 המוצר. 

כתב יזם החדשנות לנציגת הייעוץ המשפטי כי לפי ידיעתו  2015בתחילת אוגוסט 

לאחר  היא המשווקת הבלעדית של טכנולוגיית המוצר בישראל. יומיים 'חברה א

בסכום  'מכן הגישה המנכ"לית לוועדה בקשה לאישור התקשרות עם חברה א

היא הספק היחיד בתחום, כנדרש  '. כהוכחה לכך שחברה א12ש"ח 142,500של 

בנוהל, צורף מכתב היצרן לבקשה. חברי הוועדה אישרו את הבקשה בטלפון, 

יתוח על הסכם התקשרות לרכישת המוצר ולפ 'והעירייה חתמה עם חברה א

אפליקציה על פי המפורט בהצעתה. יום לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות 

שלחה לשכת המנכ"לית הזמנת עבודה לחברה א' לאספקת המוצר, והחברה 

הנפיקה לעירייה חשבונית עסקה לתשלום. כשבועיים לאחר שהתקבלה 

 70,000-כ 'ההחלטה בטלפון אשררה אותה הוועדה, והעירייה שילמה לחברה א

 . ש"ח

בהליך שקיימה הוועדה לאישור ההתקשרות בין העירייה לבין חברה א' 

 נמצאו הליקויים הללו:

לא נמצאה פנייה בכתב לקבלת הצעות, בניגוד לנדרש בנוהל  .1

  למסירת עבודות.
 ם.ש"ח בעבור דמי תחזוקה שנתיי 18,000-ש"ח תמורת העבודה ו 124,500  12
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ההתקשרות נדונה בוועדה למסירת עבודות ולא בוועדת רכש מחשוב,  .2

 בניגוד לנדרש בנוהל רכש מחשוב.

 הליך למצער או, היה טעון מכרז 'חברה א סכום ההתקשרות עם .3

 .מראש קבועות מידה אמות שבבסיסו אחר סדור תחרותי

יחיד הסתמכה הוועדה על חוות דעתו  כדי להוכיח כי מדובר בספק .4

של יזם החדשנות ועל מכתב היצרן שהמציאה לה חברה א', שכלל 

 כאמור רק התחייבות לשיתוף פעולה.

בלי שהובא לידיעת הוועדה שמנהלת להתקשרות ניתן פטור ממכרז  .5

האגף למערכות מידע, המוסמכת לבחון את מהות ההתקשרות על פי 

נוהל רכש מחשוב ולתת הנחיות בעניין, הודיעה למנכ"לית כי אין 

 יחיד. מדובר בספק

בסכום של  'העירייה חתמה על הסכם התקשרות עם חברה א .6

 ש"ח. 142,500ש"ח אף שהוועדה אישרה סכום של  243,000

הוועדה אישרה את נוסח הבקשה לשלם לחברה א' תשלום בסך  .7

ש"ח לשנה אחת בעבור תחזוקת המוצר, אף שבהצעת המחיר  18,000

 צוין כי סכום זה נדרש בעבור תחזוקת המוצר למשך שלוש שנים.

לא נדרשה החברה להתחייב לעמוד בלוח  'בהסכם עם חברה א .8

עילה לדחיפות הזמנים לפתיחת התערוכה, אף שזו הייתה ה

 בהתקשרות.

הייתה דחיפות לאשר את ההתקשרות; כי הנושא  בתשובתה כי טענה העירייה

מצוי בתחום עיסוקו של יזם החדשנות, וזה כתב כי לא ידוע לו על ספקים 

נוספים; כי אין מדובר בפריט מחשוב שרכישתו כפופה לנוהל רכישת ציוד 

יחודי אינה טעונה מכרז וכי לפני מחשוב; כי התקשרות לפיתוח מוצר טכנולוגי י

הוועדה הייתה חוות דעת מהלשכה המשפטית של העירייה בדבר היותה של 

ההתקשרות פטורה ממכרז; כי הוועדה אישרה רק את ההתקשרות הראשונית, 

ואילו המשך ההתקשרות עם חברה א' תלוי בשביעות רצונה של העירייה 

 טעות ועקב, סטנדרטי הסכם הוא' א חברה עם שנחתם ההסכם משירותיה; כי

; הסכום ששולם הראשונית להתקשרות רק ניתן האישור כי בו צוין לא טכנית

 18,000בסופו של יום תאם לסכום שאושר בוועדה; וכי אישור הוועדה לשלם 

  .בטעות בפרוטוקולש"ח בעבור תחזוקה לשנה אחת בלבד נכתב 



 1065|    חולון עיריית

 
 פעלו הוועדה חברי

 חברה עם להתקשר
 מתקנות בחריגה' א

 ומנוהלי העיריות
 בה שיש העירייה

 בסדרי פגיעה משום
 הרצון. תקין מינהל
 טכנולוגיות לקדם

 מצדיק אינו חדשניות
 גם כזו התנהלות

 דחיפות של בנימוק
 

, 'מהצעת חברה אמשרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כפי שעלה 

, 2015הייעוד הראשוני של המוצר היה פתיחת תערוכה בתחילת ספטמבר 

אך הפוטנציאל הגלום בהתקשרות זו הוא רחב יותר וקשור קשר הדוק 

לתחום המחשוב. לפיכך היה על העירייה לפנות לוועדת רכש מחשוב 

כדי  'בהליך התקשרות מסודר. הדחיפות הנטענת להתקשר עם חברה א

את התערוכה גרמה לטעויות הטכניות שנפלו באישור הוועדה  לפתוח

 ובהסכם שנחתם עם החברה. 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלות חברי הוועדה, ובראשם 

בחריגה מתקנות העיריות  'המנכ"לית, שפעלו להתקשר עם חברה א

ומנוהלי העירייה שיש בה משום פגיעה בסדרי מינהל תקין. הרצון לקדם 

טכנולוגיות חדשניות אינו מצדיק התנהלות כאמור גם בנימוק של דחיפות, 

  שכן אין מדובר בהצלת נפש או רכוש.

. חודש לאחר מכן כתבה המנכ"לית 2015התערוכה נפתחה בתחילת ספטמבר 

, 2016אינה פועלת וכי המוצר אינו תקין. ביולי  'כי האפליקציה שפיתחה חברה א

לאחר שדווח כי המוצר פועל באופן חלקי בלבד ובשל כך מעט מאוד מבקרים 

. 'עושים בו שימוש, הורתה המנכ"לית שלא לשלם את חוב העירייה לחברה א

 את יתרת החוב.  'שילמה העירייה לחברה א 2017עד ינואר 

כי על רכש להיעשות על פי תכנון וכי  משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה

יש לשמור על תהליכי רכש תקינים. במקרה האמור ביקשה העירייה לתת 

מענה להתנהלותה בדרך הפוגעת פגיעה קשה בסדרי מינהל תקין 

 ובהתנהלות בניגוד לאמור בתקנות המכרזים ולנהליה שלה. 

 

 העסקת יועצת לתדמית וליחסי ציבור

חוזר המנכ"ל( נקבע כי אין  -)להלן  2004ם מאוקטובר בחוזר מנכ"ל משרד הפני

להעסיק יועצים חיצוניים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים 

בעובדי הרשות או להעסיקם בד בבד עם עובד רשות הממלא תפקיד דומה. עוד 

נקבע בחוזר כי יש להימנע מהעסקת יועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות, 

 ורך יש להטיל תפקיד זה על עובד. ובמידת הצ

על פי האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות במינהל לשלטון המקומי 

אגף כוח אדם ושכר(, הגדרת תפקיד דובר הרשות  -שבמשרד הפנים )להלן 

המקומית כוללת, בין היתר, את תחומי האחריות הללו: תיעוד אירועים הנערכים 

תם באמצעי התקשורת השונים ובאתר האינטרנט ברשות המקומית לצורך הפצ

של הרשות; ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות; קיום כנסי 
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 העירייה משהגיעה
 שהעסקת למסקנה
 הובילה היועצת
 העיר תדמית לשיפור

 את לשקול עליה היה
 בהמשך הצורך

 העסקתה
 

 -מידע וסיורי שטח לעיתונאים, קיום מסיבות עיתונאים תקופתיות ועוד )להלן 

 תפקיד הדובר על פי משרד הפנים(.

פעילויות העירייה בעירייה קיימת יחידת דוברות שתפקידה כולל סיקור של 

ודיווח עליהן לכלי התקשורת השונים; מתן תגובות בשם העירייה; הכנה, כתיבה 

והפקה של פרסומים ושל חומר ייצוגי מטעם העירייה. נוסף על כך קיימת 

הסברה העוסקת בין היתר באיסוף פעולות העירייה השונות,  בעירייה מחלקת

עליהן באתרי האינטרנט  בשיווקן ובכתיבה, שכתוב ועריכה של טקסטים

העירוניים. מחלקת ההסברה עוסקת עוד בהוצאת ספרים וחוברות הסברה על 

 אודות העיר ובהכנת חומר פרסומי. שתי היחידות כפופות למנכ"לית העירייה.

 -גם יועצת לתדמית וליחסי ציבור )להלן  2002בד בבד מעסיקה העירייה משנת 

ריטיינר(. תפקיד היועצת  -ע )להלן היועצת(, בהסכם שכר טרחה חודשי קבו

הוא לקדם את תדמית העיר בתחום התרבות, האמנויות והעיצוב. בהסכם 

העסקתה נקבע כי תפקידה הוא בין היתר ליזום רעיונות, כתבות וידיעות בכלי 

התקשורת השונים ולפתח את הקשרים עמם, לקבוע אסטרטגיה בנושאי תדמית 

 . וליזום פרויקטים בתחום התקשורת

אישרה  2015. ביולי 2010-וב 2008-העסקת היועצת הובאה לאישור בוועדה ב

ואפשרות להארכת  2020הוועדה התקשרות נוספת עם היועצת עד אוגוסט 

מיליון ש"ח  3.4-שילמה העירייה ליועצת למעלה מ 2016-2002התקופה. בשנים 

 )כולל מע"ם(. 

העירייה מסרה בתשובתה כי בתחילת המאה החלה במהלך לשיפור תדמיתה 

של העיר ולכן החליטה לשכור את שירותי היועצת, ואכן מיתוג העיר גרם 

לשיפור תדמיתה. לטענתה מדובר בתפקידים משיקים וקשורים אך נפרדים: 

יחידת הדוברות עוסקת בפרסום הפעילות השוטפת של העירייה, בהצגת 

והאינטרסים שלה בתקשורת כאשר התקשורת פונה אליה ובמתן העירייה 

תגובות בשם העירייה. תפקיד היועצת הוא ליזום פרויקטים, רעיונות וכתבות 

שימשכו את תשומת הלב של כלי התקשורת ויגרמו לחשיפת הציבור לעיר 

חולון, ישפרו את תדמיתה ויעוררו את אהדת הקהל לפעילויות התרבות 

 . המתקיימות בעיר

חלק מפעילות היועצת כלולה בהגדרת תפקיד הדובר על פי משרד 

הפנים. לכן ראוי כי העסקת יועץ חיצוני לסיוע בתחום זה תיעשה רק 

במקרים שבהם קיים צורך נקודתי להעסקתה או לתקופה מוגבלת, ולא 

 בדרך של העסקה ממושכת בתשלום חודשי קבוע.

יה למסקנה שהעסקת משרד מבקר המדינה מעיר כי משהגיעה העירי

היועצת הובילה לשיפור תדמית העיר היה על העירייה לשקול את הצורך 

בהמשך העסקתה, בשים לב לחפיפה הקיימת בין תפקידיה לבין 

 תפקידיהם של עובדים ביחידת הדוברות ובמחלקת ההסברה בעירייה. 
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 התקשרות לקבלת שירותי היסעים 

, נקבע 1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בסעיף 

רשות מקומית להתקשר בחוזה להזמנת טובין, כי באישור שר הפנים רשאית 

מטעם משרד להזמנת שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם 

  .מכרז מסגרת( -)להלן  ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבור

התנאים להתקשרות בפטור ממכרז של רשות מקומית בהתבסס על מכרז 

מסגרת שערכו ארגון או מוסד ציבורי, נקבעו בנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל 

נוהל מכרזי מסגרת(. בין היתר נקבעו ההוראות  -)להלן  3/200213משרד הפנים 

 הללו: 

הצעות המחיר יועברו לוועדה המורכבת ממנכ"ל הרשות, גזבר הרשות  .1

והיועץ המשפטי של הרשות לקבלת החלטה אם לבחור בהצעה הזולה 

 ביותר או לא לבחור בהצעה כלשהי. 

 הרשות לא תנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם.  .2

הסכם בין הרשות ובין הזוכה יכול שיחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של  .3

 אישור משרד הפנים.

פרסם מנכ"ל משרד הפנים אישור לרשויות המקומיות להתקשר עם  3.7.11-ב

הזוכים ב"מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות" של תלמידים ושל עובדים 

הפנים( שערכה החברה למשק  אישור מנכ"ל משרד -ברשויות מקומיות )להלן 

משכ"ל(, בתנאים שפורטו בו.  -וכלכלה של השלטון המקומי בע"ם )להלן 

 . 3.7.12עד באישור נקבע כי תוקפו יהיה שנה מיום נתינתו, קרי: 

פעלו בעלי תפקידים המטפלים בעניין  2012במחצית הראשונה של שנת 

למידים, כחלופה ההיסעים בעירייה לפרסם מטעמה מכרז פומבי להיסעי הת

להתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז משכ"ל. מי שהיה באותה עת סגן 

לצאת למכרז  2012סגן היועמ"שית דאז( המליץ במרץ  -היועמ"שית )להלן 

פומבי חדש לשירותים אלה לשנת הלימודים הבאה, ולא לחכות לרגע האחרון. 

 שהמכרז יצא מיד.  ביקש גם מנהל אגף ארגון ובקרה דאז בעירייה 2012במאי 

, כשבועיים לפני המועד האחרון לביצוע התקשרות לפי 19.6.12-נמצא כי רק ב

הסכם המסגרת, פנתה העירייה למשכ"ל בבקשה שזו תקבל עבורה הצעות 

 מחיר מחברות ההיסעים שזכו במכרז. 

 העבירה משכ"ל לעירייה הצעות מחיר מחברות ההיסעים.  27.6.12-ב

את  המשקףפרוטוקול : ישור התקשרויות מסגרתהוועדה לא פרוטוקול

בדיון הוא כלי מרכזי המאפשר בקרה וביקורת על  עיקרי הדברים הנאמרים

בעירייה פועלת ועדה  תהליכי קבלת ההחלטות ואמצעי חשוב להבטיח שקיפות.  
 1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9נוהל "מתן אשור לפי סעיף   13

 למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי".
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 לאישור התקשרות לפי נוהל מכרזי מסגרת. חברים בה המנכ"לית, היועמ"שית

 ועדת השלושה(. -וגזבר העירייה )להלן 

, שעליו 2.7.12-על פי פרוטוקול ועדת השלושה לאישור מכרז שירותי ההיסעים מ

הפרוטוקול(, החליטה  -חתומים המנכ"לית, היועמ"שית וגזבר העירייה )להלן 

הוועדה להתקשר עם המציעים הזוכים במכרז משכ"ל "בהתאם להבהרות" 

 , הנוגעות לתעריפים, לבקרה ופיקוח ולסוגיות נוספות. שסוכמו עם נציגי משכ"ל

ומתן  הביקורת העלתה כי ההבהרות המצוינות בפרוטוקול סוכמו במשא

מועד פקיעת תוקפו של אישור מנכ"ל  לאחרקרי , 2.7.12שהתנהל לאחר 

היועמ"שית ולאחר התאריך המצוין בפרוטוקול; עוד עלה כי  משרד הפנים

, כלומר לא ייתכן שחברי ועדת השלושה 9.7.12-הפרוטוקול ביצרה את 

  .2.7.12-חתמו עליו בנוסחו זה ב

וכי האמור בדיון  2.7.12-העירייה טענה בתשובתה כי ועדת השלושה התכנסה ב

נכתב בכתב יד. בימים שלאחר מכן התקיים דין ודברים בין העירייה למשכ"ל 

שייחתמו חוזים.  מתוך מטרה להגיע להסכמות בעניין התנאים הסופיים לפני

 לאחר קבלת ההחלטה הסופית על ההתקשרות הוקלד פרוטוקול הישיבה 

 . 9.7.12-ב

 ועדת בפרוטוקול שנכתבו כפי ההחלטות כי לעירייה מעיר המדינה מבקר משרד

 שניהלה ומתן במשא התגבשו אלא, זה במועד סוכמו טרם 2.7.12-מ השלושה

 ספק, לפיכך. הפנים משרד ל"מנכ אישור תוקף פקיעת שלאחר בימים העירייה

 (.2.7.12) בו שצוין בתאריך להיכתב היה יכול, שנחתם כפי, הפרוטוקול אם רב

בנוהל מכרזי מסגרת ובאישור מנכ"ל "שית לתקינות ההליך: היועמ אישור

משרד הפנים נקבע כי לפני ההתקשרות, על היועץ המשפטי של הרשות לאשר 

 .14הנוהלבכתב כי ההתקשרות עומדת בתנאי 

הביקורת העלתה כי אין בעירייה מסמך של היועמ"שית המצביע על כך 

עומדת בתנאי הנוהל  2012שההתקשרות עם משכ"ל לעניין היסעים לשנת 

 כנדרש.

משרד מבקר המדינה מעיר ליועמ"שית, שהיא שומרת הסף בעירייה, על 

כתיבת הפרוטוקול ואישור ההתקשרות מבלי שאישרה שההתקשרות 

 תקינה.הייתה 

 
)פורסם בשנת  2005 דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנתראו גם: מבקר המדינה,   14

"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: פעילות החברה וניהול מכרזי  ,(2005

 .283מסגרת לרשויות המקומיות", עמ' 
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 המסמכים באמצעות

 העירייה שמסרה
 מבקר למשרד
 הציגה היא, המדינה

 עמדה כאילו מצג
 הנדרשים בתנאים

 במכרז להתקשרות
 שלא אף על מסגרת

 הדברים פני הם אלה
 

בהתאם לנוהל מכרזי מסגרת ולאישור מנכ"ל  :ההסכמים על החתימה מועד

משרד הפנים, הסכם בין הרשות לבין הזוכה צריך להיחתם בתוך תקופת תוקפו 

של אישור מנכ"ל משרד הפנים, כלומר ההסכמים היו צריכים להיחתם עד 

3.7.12 . 

 התקשרות הסכמי על העירייה חתמה לא 3.7.12 עד כי העלתה הביקורת

במכרז כנדרש, וכי היא אף המשיכה לנהל משא  שזכו היסעים חברות עם

 . 2012ומתן בעניין תנאי ההתקשרות לפחות עד אוקטובר 

העירייה בתשובתה צירפה אמנם הסכמים חתומים בידי ראש העירייה, גזבר 

יך העירייה ובעלי תפקידים נוספים וכן בידי חברות היסעים, הנושאים את התאר

. אולם לאחר מכן, בהתייחסותה להבהרות שביקש משרד מבקר המדינה 2.7.12

חתמו על ההסכמים רק חברות ההיסעים,  2.7.12-בעניין, הסבירה העירייה כי ב

, בתום משא ומתן 2012ואילו נציגי העירייה חתמו עליהם לא לפני אוקטובר 

 שהיא ניהלה בעניין.

ובותיה של העירייה למשרד מבקר בתש :העירייה בתשובות גרסאות שינוי

המדינה היא הציגה גרסאות לא עקביות בנוגע להשתלשלות העניינים הנוגעת 

לתהליך שהוביל לחתימת ההסכמים עם הזוכים במכרז ולהתנהלותה מול 

הזוכים ומול משכ"ל. במסגרת זו היא טענה תחילה כי ניהלה משא ומתן מול 

משא ומתן מול משכ"ל; היא טענה כי הזוכים ובהמשך חזרה בה ואמרה שניהלה 

ולאחר פנייה של משרד מבקר המדינה היא הבהירה  2.7.12-הסכמים נחתמו ב

כי במועד האמור נחתמו ההסכמים רק על ידי חברות ההיסעים ואילו נציגיה 

חתמו עליהם רק מספר חודשים מאוחר יותר. זאת כאמור, למרות שעל 

גם מועד כתיבת הפרוטוקול נחזה  .2.7.12-ההסכמים נכתב כי הם נחתמו ב

 .2.7.12-כאילו הוא נחתם וסוכם כפי שהוא כבר ב

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלות הנהלת עיריית חולון 

בעניין זה. באמצעות המסמכים שמסרה העירייה למשרד מבקר המדינה, 

היא הציגה מצג כאילו עמדה בתנאים הנדרשים להתקשרות במכרז 

אף שלא אלה הם פני הדברים. דומה כי העירייה לא נערכה  מסגרת על

במועד למתן שירותי היסעים, ונוכח סד הזמנים הדוחק להתקשרות 

לקבלת השירות החיוני במסגרת מכרז המסגרת, ניסתה העירייה 

"להתאים" את המסמכים השונים והליכי קבלת ההחלטות על מנת לעמוד 

ה כי היערכות מתאימה מבעוד בתנאים להתקשרות במכרז המסגרת. נרא

 מועד היתה מייתרת את ההתנהלות הבלתי תקינה של העירייה. 
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 העסקת יועצים משפטיים 
חוק הייעוץ  -)להלן  1975-הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, התשל"ובחוק 

המשפטי(, נקבע כי על רשות מקומית למנות עורך דין שיהיה יועצה המשפטי. 

תפקידו של היועץ המשפטי של רשות מקומית הוא להעניק ייעוץ משפטי וליווי 

. לניהול שוטף לנבחרים ולבכירים ברשות המקומית לשם מילוי תפקידם ברשות

התקין של הרשות קיימת השפעה חשובה על מידת האמון שהתושבים רוחשים 

  .15לה

. 2011היועמ"שית עומדת בראש הלשכה המשפטית של העירייה מספטמבר 

שתי סגניות  -נוסף על היועמ"שית יש בלשכה המשפטית שמונה עורכי דין 

 ושישה עובדים מקצועיים, וכן מתמחים וכוח עזר מינהלי. 

למלא את כל צורכי הרשות  של הרשותתים אין ביכולתו של היועץ המשפטי לע

הלשכה בתחום המשפטי, והרשות נזקקת לסיוע נוסף מעורכי דין חיצוניים. 

המשפטית בעיריית חולון מתקשרת עם עורכי דין חיצוניים ומעבירה לטיפולם 

וניים(. יועצים משפטיים חיצ -תיקים שאינם מטופלים בלשכה המשפטית )להלן 

 מיליון ש"ח. 26.5-שילמה העירייה ליועצים חיצוניים למעלה מ 2016-2013בשנים 

העסיקה העירייה יועץ ארגוני לבחינת תפקוד הלשכה המשפטית  2013בשנת 

פורטו ליקויים  2013של העירייה. בדו"ח היועץ שהוגש להנהלת העירייה ביוני 

האבחון הארגוני(.  -)להלן רבים בתפקוד הלשכה המשפטית והמלצות לתיקונם 

 2.5-כ חיצוניים הייתה יועצים משפטיים העסקת במסקנות צוין כי ההוצאה על

 .בשנה ש"חליון ימ

נמצא כי הנהלת העירייה לא קיימה דיון בממצאים שעלו באבחון הארגוני, 

במסקנותיו ובהמלצותיו, לרבות בקשר למבנה הארגוני של הלשכה 

על עלויות העסקת עורכי דין חיצוניים. המשפטית ולהשלכות מבנה זה 

 העירייה גם לא הכינה תכנית עבודה לתיקון הליקויים. 

 שוחחה היא הארגוני האבחון קבלת לאחר כי 2017 בפברואר טענה"לית המנכ

בדבר  הנתונים כי בתשובתה מסרה . העירייההלשכה תפקוד על"שית היועמ עם

וכי בפועל  שגויים, הארגוני באבחון שנכללו המשפטיים היועצים העסקת היקף

"ח, אולם היא לא המציאה למשרד שמיליון  7עד  5-כ שהוצאו היוהסכומים 

כי העירייה טענה  נוסף על כך. התומכות בכךמבקר המדינה אסמכתאות 

 הארגוני.שבאבחון המלצות ההשירות המשפטי אימץ חלק גדול מ

 
)פורסם בשנת  2016 דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנתראו גם: מבקר המדינה,   15

 .131", עמ' המקומי בשלטון משפטיים שירותים והספקת ייעוץ(, "2016
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יים מחייב הכנת תכנית משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי תיקון ליקו

עבודה מסודרת שאפשר יהיה לעקוב ולפקח על ביצועה, דבר שלא 

 נעשה.

 

 לעירייה תמשפטי צתבחירת יוע

מיון וסינון המועמדים במכרזי כוח אדם ובחירת המועמדים המתאימים 

הציבורי התקין, השוויון  לתפקידים אמורים להתבצע על פי עקרונות המינהל

 1979-והתחרותיות, ובהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התש"ם

התקנות לקבלת עובדים(, לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ולחוזרי אגף כוח  -)להלן 

אדם ושכר. התקנות מסדירות את הכללים לקבלת עובדים לעבודה בעירייה. 

אי המכרז יעמוד בבחינה בפני ועדת בתקנות נקבע כי מועמד העומד בתנ

יתבקש להיבחן גם במבחנים  -בוחנים, ואם ראש העירייה יראה צורך בכך 

)בכתב(. עוד נקבע כי לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם כישוריו אינם 

יוזמנו לריאיון לפני ועדת  -תואמים את תנאי המכרז, וכי אם נתקיימו מבחנים 

שיגו במבחנים תוצאות מתאימות. בפסיקה נקבע כי בוחנים רק המועמדים שה

אם נבחר למשרה אדם שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז מדובר בפגם מהותי, 

 . 16מצב כזה עלול להוביל לביטול המכרז -בשל הפגיעה בעקרון השוויון 

ועדת  -בפקודת העיריות נקבע כי בכל עירייה תוקם ועדת מכרזים )להלן 

עובדים סטטוטוריים(. יועץ משפטי  -)להלן  17דים בכיריםבוחנים( לבחירת עוב

מונה למזכיר  2009לעירייה נמנה עם רשימת העובדים הסטטוטוריים. בינואר 

ועדות הבוחנים לבחירת עובדים סטטוטוריים מי שהיה אז סמנכ"ל תפעול 

כתב היועץ המשפטי דאז  2011ומנהלה ואחראי גם למשאבי אנוש בעירייה. ביוני 

ירייה לראש העירייה ולמנכ"לית כי בעקבות חוות דעת של משרד של הע

המשפטים יש להזמין את מבקר העירייה לוועדות הבוחנים, ובהן הוועדה 

הנחית היועץ המשפטי דאז(. לשני  -לבחירת היועץ המשפטי של העירייה )להלן 

יש חשיבות כשומרי סף מכוח  - העירייה ומבקר תפעול ומנהלה "לסמנכ - אלה

 פקידם ואחריותם.ת

בנושא מכרז  2002בחוזר של אגף כוח אדם ושכר במשרד הפנים מדצמבר 

למשרות של עובדים סטטוטוריים נקבע כי על עובדים סטטוטוריים לעמוד 

בתבחינים מצטברים של השכלה ושל ניסיון. יועץ משפטי לרשות מקומית שיש 

יון מוכח של תשע שנים תושבים נדרש, בין היתר, להציג ניס 100,000-בה יותר מ

ציבורי  במינהל"בתחום המקצועי הספציפי ובתפקידי ניהול: בדרג הבכיר ומעלה   
פורסם במאגר ממוחשב, )ח'ורי נ' התנועה למען איכות השלטון  11365-03-14ע"ע )ארצי(   16

17.12.14). 

 בהתאם לרשימת התפקידים המנויה בתוספת החמישית לפקודת העיריות.  17
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 במכרז הסף תנאי

 הניסיון שנות בעניין
 לא עובדים בניהול
 דרישות את תאמו
 אדם לכוח האגף חוזר

 

חוזר  -" )להלן כללי. בניהול, הנחיה והובלה של צוות עובדים גדול במינהלו/או 

 האגף לכוח אדם(.

לאחר קבלת החומרים מכל המועמדים למכרז כוח אדם,  :בעירייה הטיפול

מתקיים בעירייה תהליך סינון ראשוני שלהם: נערכת בדיקה מי מהמועמדים 

סינון ראשוני(. את  -עומד בתנאי המכרז ומי לא, וניתנת החלטה מנומקת )להלן 

אנוש ומנהל היחידה  משאבי הסינון הראשוני עושים רפרנטית המכרזים באגף

יה המשרה הפנויה. במקרים של מכרזים לעובדים סטטוטוריים תיקי שבה מצו

 המועמדים מועברים למנכ"לית לסינון הראשוני. 

פרסמה העירייה מכרז לתפקיד היועץ המשפטי. צוין  2011במרץ  :ראשון מכרז

שנים לפחות בדרג  9כי דרישות התפקיד יהיו, בין היתר, "ניסיון משפטי של 

שנים לפחות בניהול, הנחייה והובלה של צוות עובדים  9בכיר. ... ניסיון של 

בתחום המשפטי". העירייה הודיעה בפרסום כי במקרה של ריבוי מועמדים היא 

תהיה רשאית לבחור עשרה מועמדים בלבד ולזמנם להופיע לפני ועדת הבוחנים. 

מועמדים. רשימת המועמדים הועברה למנכ"לית לצורכי סינון  31למכרז ניגשו 

מועמדים לשם זימונם לוועדת הבוחנים. יתר  13וני. ברשימה סומנו ראש

המועמדים נפסלו בנימוק שלא היה להם ניסיון בניהול, בנימוק שלא הייתה להם 

היכרות עם השלטון המקומי )אף שעל פי נוסח המכרז קריטריון זה לא היה תנאי 

החליטה שאף ו 2011סף( או ללא נימוק. ועדת הבוחנים התכנסה בתחילת יוני 

 אחד מהמועמדים אינו מתאים למשרה המוצעת. 

אף  ,סמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז נכחנמצא כי בוועדת הבוחנים לא 

 ועדות הבוחנים לבחירת עובדים סטטוטוריים.מזכיר לתפקיד שמונה 

פרסמה העירייה מכרז חדש לתפקיד )להלן  2011ביוני  :השני למכרז תנאי סף

נדרשו המשפטי  בתחום עובדים ניהולמכרז זה, לעניין המכרז(. על פי נוסח  -

 . במקום תשע, שנים בלבד חמש של לניסיוןהמועמדים 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי תנאי הסף במכרז בעניין שנות 

  הניסיון בניהול עובדים לא תאמו את דרישות חוזר האגף לכוח אדם.

העירייה טענה בתשובתה כי הגדרת התפקיד ליועץ משפטי שפרסם משרד 

היא ההגדרה  1992-הפנים ב"קובץ הגדרות התפקיד בשלטון המקומי" ב

הרלוונטית, וכי שם נדרשו רק חמש שנות ניסיון בייעוץ משפטי ובניהול עובדים. 

העירייה הוסיפה כי לאחר שהיועמ"שית נבחרה לתפקיד, נשלח הסכם 

ההעסקה שלה לאגף כוח אדם ושכר וזה אישר אותו. לדעת העירייה יש בכך 

ציינה כי היא  לקבוע כי תנאי הסף תאמו את חוזר אגף כוח אדם. העירייה

 והיועמ"שית הסתמכו על אישור אגף כוח אדם ושכר ופעלו על פיו.
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חוזר  2002 נתבש ורסםשפ מעתמבקר המדינה מעיר לעירייה כי  משרד

ספציפי במכרזים למשרות של עובדים  וח אדם, העוסק באופןהאגף לכ

אין היא יכולה לטעון לתפקיד יועץ משפטי, סף  תנאיובו סטטוטוריים 

, במכרז שהיא מזאת יתרה. 1992-שנקבעו ב הסף ותם של תנאילתקפ

כוח אדם, ובתיאור  אגף חוזר פי על פעלה היא 2011 במרץ פרסמה עצמה

העיסוק ששלחה המנכ"לית למכון המיון )ראו להלן( נכתב כי נדרשות 

כי הפחתת תנאי הסף והחריגה  חשש עולהכן ל תשע שנות ניסיון.

  .עות לעירייהמהדרישות היו מכוונות וידו

מועמדים. רשימת המועמדים הועברה  24למכרז ניגשו  סינון מועמדים:

למנכ"לית לצורך סינון ראשוני, וסומנו ברשימה שישה מועמדים שיזומנו לוועדת 

 הבוחנים, בלי לצרף נימוקים.

המועמדים עמד  24בעירייה לא נמצאו אסמכתאות להחלטות מי מבין 

בתנאי הסף, מי לא עמד בהם, מה הנימוקים לכך, ומדוע ניתנה הוראה 

 לזמן לריאיון לפני ועדת הבוחנים רק שישה מהמועמדים. 

תיעוד נימוקי ההחלטות שמתקבלות בכל שלב של הליך המיון נדרש כדי 

תיות ולא שוויוניות וכדי לאפשר שקיפות, שההחלטות לא יתפרשו כשרירו

בקרה ופיקוח גם במסגרת ערעורים על ההחלטות שהתקבלו במסגרת 

 ההליך. 

העירייה טענה בתשובתה כי העבירה את רשימת המועמדים לבחינתו של היועץ 

המשפטי דאז והוא סימן בכתב ידו מי המועמדים שעומדים בתנאי הסף. העירייה 

בחירה -וחנים בעירייה אינן נוהגות לנמק בהרחבה אימסרה עוד כי ועדות ב

 במועמד, מתוך חשש לפגיעה בפרטיותו או בשמו הטוב. 

מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא בחן רשימת מועמדים  דאזהיועץ המשפטי 

שהועברה אליו במכרז השני, אך הסימונים בכתב יד ברשימת המועמדים שהציג 

הוא הוסיף כי ייתכן שסימן את סימניו לו משרד מבקר המדינה אינם שלו. 

והערותיו במסמך אחר ואחר כך הדברים הועתקו למסמך רשימת המועמדים 

 האמור. 

על החלטות העירייה בדבר דחיית מועמדים או זימונם לוועדת בוחנים 

להיות מנומקות באופן שאפשר יהיה ללמוד מכך על הליך קבלת 

רת מועמד זה או אחר או ההחלטות ועל השיקולים שעמדו ביסוד בחי

 פסילתו. 
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התכנסה ועדת הבוחנים בראשות  2011ביולי  :השני במכרז בוחנים ועדת

 ראש העירייה לבחינת המועמדים שזומנו. 

נמצא כי סמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז, שכאמור מונה למזכיר ועדת 

הבוחנים, לא הוזמן לדיון הוועדה. גם מבקר העירייה, שהיועץ המשפטי 

 חה להזמינו לדיון הוועדה, לא הוזמן אליה.דאז הנ

לזימונם של מבקר העירייה  העירייה מסרה בתשובתה כי אמנם אין אסמכתה

וסמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז לישיבה, אך סביר מאוד שזומנו ולא הגיעו לישיבה 

מטעמי לוחות זמנים או מכל טעם אחר השמור עמם; אם נפל פגם בהתנהלות 

בטעות טכנית של המזכירֹות, ששולחות זימונים למשתתפים. העירייה אזי מדובר 

 כיום מבקר העירייה מוזמן לישיבות ועדות הבוחנים. 

ישיבתה הראשונה למבקר העירייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 

הוא הוזמן ואף נכח בה. לישיבת ועדת הבוחנים, שהתכנסה  הבוחנים ועדתשל 

 , הוא לא הוזמן אף שבאותו יום נכח בעירייה. 11.7.11-ב

סמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מתוקף 

תפקידו כממונה על משאבי אנוש בעירייה, במכרזים לעובדים בכירים היה נהוג 

שהוא עובר על רשימות המועמדים, בודק את המסמכים ואף משוחח עם 

יד מנהלים של המועמדים במקומות עבודה קודמים. בניגוד לכך, במכרזים לתפק

היועץ המשפטי לא רק שהוא לא הוזמן לשלוש ישיבות של ועדת הבוחנים אלא 

שהוא אף לא היה שותף לטיפול ברשימת המועמדים שהגישו מועמדותם לשני 

המכרזים בנושא זה. לדבריו, מכרז זה היה בטיפול ישיר של המנכ"לית. עוד מסר 

בה הראשונה של ישילסמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז כי לאחר שנוכח שלא הוזמן 

(, הוא הסב את תשומת לב המנכ"לית לכך הראשון במכרז) הבוחנים ועדת

שלאור מינויו למזכיר ועדות הבוחנים לבחירת עובדים סטטוטוריים עליו להיות 

הוועדה. המנכ"לית הודיעה לו כי על דעת ראש העירייה הוחלט  בישיבתנוכח 

נהלה דאז אם מתרחשת שהשתתפותו אינה נדרשת. לטענת סמנכ"ל תפעול ומ

טעות טכנית, כתשובת העירייה, אין זה סביר שטעות זו תחזור על עצמה שלוש 

 פעמים.

משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה ולמנכ"לית כי יש לראות 

סמנכ"ל תפעול ומנהלה דאז ומבקר העירייה מוועדת  הדרתבחומרה את 

קידם לגרום הבוחנים. שני בעלי תפקידים אלה הם שומרי סף שתפ

לשיפור עבודת העירייה ולפקח על התנהלותה התקינה. לנוכחותם 

בוועדות בוחנים יש חשיבות גם לתיעוד הליך הבחירה ולבקרה עליו. הדבר 

חמור במיוחד כאשר מדובר בבחירת יועץ משפטי לעירייה, שהוא עצמו 

 אמור לשמש בתפקיד שומר סף.
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 בין הקיימות הסתירות

 העירייה תשובת
 ל"סמנכ לתשובות

 דאז ומנהלה תפעול
 לצד, העירייה ומבקר

 היועץ שמסר הדברים
 מעלות, דאז המשפטי

 אשר קשות תהיות
 של מהימנותה למידת
 העירייה תשובת

 העירייה ולהתנהלות
 

גיש ש"מעולם נושא נוכחותו של העירייה מסרה בתשובתה כי ראש העירייה מד

סמנכ"ל תפעול ומנהל]ה[ לא נדון על ידו, והנ"ל היה רשאי להיות נוכח בכל 

 ישיבות הוועדה מתוקף תפקידו כמזכיר הוועדה".

הסתירות הקיימות בין תשובת העירייה לתשובות סמנכ"ל תפעול ומנהלה 

יין דאז ומבקר העירייה, לצד הדברים שמסר היועץ המשפטי דאז בענ

למידת מהימנותה של  אשרהסימונים המיוחסים לו, מעלות תהיות קשות 

 תשובת העירייה ולהתנהלות העירייה. 

גופים ציבוריים שולחים מועמדים  :למבחני מיון שני מועמדים שליחת

למשרות בשירות הציבורי למבחני מיון במכונים תעסוקתיים, לצורך מיונם, 

המבחנים נבנים סינונם ובדיקת התאמתם לתפקידים שאליהם הם מיועדים. 

. תהליך האבחון והמיון המסויםבהתאם לדרישות המקצועיות של התפקיד 

 ,להגדרת התפקידוכן , לסוג הארגון ולאופיו, השולחרכי הארגון ולצ םמותא

היא לבדוק אם תכונותיו והתנהגותו של מטרת התהליך ו. דרישותיו ולרמתל

. המבחנים כוללים מועמד יאפשרו לו למלא בהצלחה את התפקיד מושא המכרז

 כמה שלבים, ובהם מבחני אישיות, ריאיון אישי ודינמיקה קבוצתית.

לפני ועדת הבוחנים הוצגו חמישה מועמדים )אחד הסיר את מועמדותו(. הוועדה 

 המכון(.  -החליטה לשלוח שניים מהם למבחני מיון במכון תעסוקתי )להלן 

למועמד הזמנה למבחן  בתקנות לקבלת עובדים נקבע כי ראש העירייה ישלח

 לפחות ארבעה עשר יום לפני מועד המבחן.

הביקורת העלתה כי אחד המועמדים הוזמן למבחן המיון שישה ימים בלבד לפני 

פרקי זמן קצרים מפרק הזמן  -מועד המבחן, והאחר תשעה ימים לפני מועד זה 

 הקבוע בתקנות לקבלת עובדים.

למשרה ישמשו לבדיקת הסגולות, קבע כי המבחנים נלקבלת עובדים  בתקנות

וכי ראש  ,סיון הדרושים לאדם הממלא את המשרהיהכישורים, הידיעות והנ

  המכרז. מושאיה יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה יהעיר

 העירייה בביקורת נמצא כי יום לאחר שכבר נבחן מועמד אחד שלחה

המתאר את דרישות , והמנכ"לית שמילאה "טופס תיאור עיסוק" למכון

 היה המכון אמור הןפי לעירייה שעל המשפטי למשרת היועץהעירייה 

ברשות  היהכבר  היועמ"שית נבחנה לאחר שהטופס .המועמדים את לבחון

 המכון.

 משרד מבקר המדינה מעיר כי בנסיבות שבהן לא היו בידי המכון דרישות

 ת המבחןהעירייה למשרת יועץ משפטי לעירייה, קיים ספק אם תכני

 שיקפה את התאמת המועמד למשרה הנדרשת.
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 שנראה אף

 הגישה שית"שהיועמ
 למכרז מועמדותה את

, לב ובתום בכנות
 כי עולה מהביקורת

 הניסיון אם ספק
 היה שלה המשפטי

 בכיר בדרג כולו
 הסף בתנאי כנדרש
 

העירייה טענה בתשובתה כי מבחני המיון שעורך המכון אחידים וקבועים ואינם 

תלויים בתיאור העיסוק שמתקבל מהעירייה. לטענת העירייה, טופס תיאור 

העיסוק משמש לניתוח תוצאות המבחנים ולבדיקת התאמת המועמד לתפקיד, 

הוא מועד ניתוח המבחן ולא מועד ביצוע המבחן. במקרה זה  ולכן המועד הקובע

 שתי חוות הדעת של המכון נכתבו לאחר קבלת טופס תיאור העיסוק.

דרישות מקצועיות כי לכל תפקיד  לעירייה מעירמבקר המדינה  משרד

להיות מבחנים על ה -ונות, וכי כמתחייב מהתקנות לקבלת עובדים ש

העובדה שהעירייה  .שרה המוצעתמותאמים לכישורים הנדרשים למ

שלחה את תיאור העיסוק למכון מצביעה על החשיבות שהיא ייחסה 

לעניין התאמת המועמדים למשרת היועץ המשפטי. משכך מתבקש היה 

לשלוח את תיאור העיסוק למכון לפני ששני המועמדים נבחנו, כדי 

וח שהמראיין וכותב חוות הדעת יעשו בו שימוש בעת המבחן ולשם נית

  תוצאותיו ויישמר עקרון השוויון.

בחרה ועדת הבוחנים מבין שני  2011בסוף יולי  :הבוחנים ועדת החלטת

 המועמדים שנבחנו את היועמ"שית לתפקיד היועצת המשפטית לעירייה.

הגישה את מועמדותה בכנות ובתום לב,  אף שנראה שהיועמ"שית

מהביקורת עולה כי ספק אם הניסיון המשפטי שלה היה כולו בדרג בכיר 

כנדרש בתנאי הסף למכרז. כמו כן, נראה כי העובדים שאותם ניהלה 

היועמ"שית טרם בחירתה לא עסקו בתחום המשפטי. לכן נראה כי במועד 

מוסמכים בעירייה לא בחנו הגשת מועמדותה, לפני כשש שנים, הגורמים ה

 כראוי אם ניסיונה הניהולי והמשפטי עמדו בתנאי הסף שנדרשו במכרז. 

העירייה טענה בתשובתה כי לדעתה עמדה היועמ"שית בכל תנאי הסף 

הנדרשים: היה לה ניסיון של עשר שנים, מתוכן תשע בתפקיד עורכת דין, הן 

בעיסוק בתפקיד בכיר בתחום המשפטי והן בניהול, הנחייה והובלה של צוות 

י עובדים בתחום המשפטי. עוד טענה העירייה כי עמידתה של היועמ"שית בתנא

הסף נבחנה בוועדת הבוחנים שבה היה חבר יועץ משפטי של רשות מקומית 

אחרת וכן במשרד הפנים, כחלק מהליך אישור הסכם ההעסקה, וכי כל 

 הגורמים הללו לא הטילו ספק בעמידתה בתנאי הסף.

כי  2017משרד הפנים כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל וביולי 

לא עמדה בתנאי הסף של  יתש"היועמלפיה שקיבל תלונה  2016בנובמבר 

ה. בעקבות זאת הוא בחן את הדברים, קיבל את התייחסות העירייה המשר

התלונה כנגד בחירתה " התייחסות העירייה לתלונה( והחליט כדלהלן: -)להלן 

הוגשה למעלה מחמש שנים לאחר סיום הליכי המכרז, יועמ"ש העירייה של 

ר תום לב של הזוכה במכרז, ובשים לב לכך בלא שהוכחה כל התנהלות בחוס

ראוי , סבר המשרד, כי שכיום היא עומדת בתנאי הסף הנדרשים. בנסיבות אלו
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 -אף אם היה נקבע בוודאות כי הוא אכן נפגע, ואין לקבוע כך  -כי ערך השוויון 

ידחה מפני ערכים חשובים אחרים כמו תום ליבו של זוכה במכרז, יציבות, הצורך 

ל מעמדו של שומר סף, והימנעות מפגיעה בשמו הטוב, כמו גם לשמור ע

ההלכה כי התערבות בהליכי מכרז והחלטות ועדת מכרזים תעשה תוך נקיטת 

זהירות רבה, ורק אם וכאשר הוכח שנפלו בהם פגמים היורדים לשורשו של 

שקילת אופן ניסוח המכרז, התנהלותו של המכרז ואישורו ע"י הגורמים  ..ענין.

ועיים, וחלוף הזמן ממועד המכרז ועד למועד הגשת התלונה לראשונה, לא המקצ

להתערב בהחלטת הוועדה לבחירת יועץ משפטי בעיריית חולון  ה המשרדרא

 ". 2011שהתקבלה ביולי 

העירייה ומשרד הפנים לא מילאו כראוי את תפקידם כיוון שלא וידאו בזמן 

 אמת שהיועמ"שית עומדת בתנאי הסף של המכרז.

על העירייה להקפיד הקפדה יתרה בבדיקה אם מועמדים עומדים בתנאי 

המכרז, ובמיוחד עליה להקפיד בהקשר זה במכרזים לתפקידים 

 סטטוטוריים שיש להם חשיבות מיוחדת ומעמד מיוחד. 

בתקנות לקבלת עובדים נקבע כי ההכרעה בדבר קבלת  ניהול פרוטוקול:

מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, ניסיונו, הכשרתו והתאמתו 

 של המועמד. 

ביקשו שני חברי ועדה לפנות  2011על פי פרוטוקול ועדת הבוחנים מסוף יולי 

 לממליצים לקבל חוות דעת על היועמ"שית. 

היא ציינה כי  2016כוח אדם ושכר באוגוסט  במכתב שכתבה היועמ"שית לאגף

נציגי העירייה שוחחו גם עם ראש עירייה אחרת שעבדה בה, והוא המליץ עליה 

ועל התאמתה לתפקיד יועמ"ש העירייה. המנכ"לית אמרה לצוות משרד מבקר 

 כי ראש העירייה שוחח עם ממליצים. 2017המדינה בפברואר 

לשיחות עם ממליצים ולעיקרי  בפרוטוקול דיון הוועדה אין אסמכתה

 הדברים שנאמרו. 

העירייה מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את הערת משרד מבקר המדינה, וכי 

תנחה את הגורמים הרלוונטיים לתעד שיחות עם ממליצים במסגרת מכרזים 

 שמתקיימים בעירייה.

אינם  2011נמצא כי שני הפרוטוקולים של ועדות הבוחנים שהתכנסו ביולי 

קפים דיון של חברי הוועדה בנוגע לניסיון ולהכשרה של המועמדים, מש

 בניגוד לאמור בתקנות לקבלת עובדים.
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העירייה טענה בתשובתה כי התקנות לקבלת עובדים אינן מחייבות לציין 

 בפרוטוקול את הדיון בניסיונו ובהשכלתו של מועמד.

עד את משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי על ועדות הבוחנים לת

 החלטותיהן בכל שלב ולנמקן בהתאם לתבחינים שנקבעו במכרז. 

החלטתה בפקודת העיריות נקבע כי  :היועמ"שית במועצת העיר מינוי אישור

ראש לתובא לאישור המועצה או לבחירת עובדים סטטוטוריים עדה ושל הו

 ין.ייה, לפי העניהעיר

לפרוטוקול "אנחנו  ציין ראש העירייה 2011בישיבת מועצת העיר מנובמבר 

אישרנו את ]היועמ"שית[". חבר המועצה ציין כי "היה סבב טלפוני כדי לאשר 

 את המינוי שלה".

אין בעירייה אסמכתה לאישור המינוי בטלפון, למועדו ולשמות חברי 

 המועצה שהשתתפו באישור המינוי. 

משרד מבקר המדינה מעיר כי על העירייה לתעד דיונים של מועצת 

 ה העוסקים באישור מינוי של יועץ משפטי שהוא עובד סטטוטורי.העיריי

העירייה מסרה בתשובתה כי מעתה ואילך תקפיד שלכל ישיבת מועצה 

שמתקיימת בטלפון ייכתב פרוטוקול, וכי יתועדו שמות חברי המועצה שהשתתפו 

 בישיבה והצבעתו של כל אחד מהם.

 

 העסקת יועצים משפטיים חיצוניים

פרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל נוהל "מסירת עבודות משפטיות  2009במרץ 

לעורכי דין חיצוניים ברשויות מקומיות". בהמשך הוקפא הנוהל כמה פעמים, 

הציג משרד  2011הנוהל המוקפא(. בשנת  -)להלן  2011האחרונה שבהן בסוף 

ם הנוהל טר 2016הפנים לפני בג"ץ טיוטת נוהל חדשה בעניין זה, אך עד דצמבר 

הוראותיו עשויות  -אושר ופורסם. אף שהנוהל המוקפא לא הוכנס לשימוש 

 בעניין העסקת יועצים משפטיים חיצוניים. ראויים להסדרים בסיס לשמש

בנושא "ייעוץ והספקת  2016בדוח ביקורת של משרד מבקר המדינה מנובמבר 

" הודגשה העמדה שלפיה אף שדיני  18שירותים משפטיים בשלטון המקומי

כרזים מאפשרים להתקשר עם יועצים בפטור ממכרז, כנאמני הציבור, על המ

הרשויות המקומיות המזמינות עבודות משפטיות מעורכי דין חיצוניים לנהוג 

 בהגינות ובשקיפות ולשמור על העיקרון של מתן הזדמנות שווה. בהקשר זה 
 . לעיל 15ראו הערת שוליים   18
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את הובאו שורה של פסקי דין של בית המשפט העליון, שלפיהם החובה לנהל 

ענייני הרשות בכלל ואת ענייני הרכישות בפרט באופן שיש בו מתן סיכוי שווה 

ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור צריכה להיות נר לרגליה של הרשות, גם 

בנסיבות שבהן המחוקק אינו מחייבה במכרז פורמלי. אם כן, פטור ממכרז לפי 

 .19ציבור שהיא משרתתחוק אינו פוטר את העירייה מחובת הנאמנות כלפי ה

מאפשרות לעירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא  מכרזיםהתקנות 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, 

. כאמור, בהתאם לנוהל למסירת עבודות של העירייה, בקשה כגון עבודות ייעוץ

 -צעות מחיר, ועל פי חוזר המנכ"לית למסירת עבודות צריכה לכלול שלוש ה

 ש"ח, יש לצרף חמש הצעות מחיר לפחות.  200,000-בעבודה שהיקפה למעלה מ

בנוהל המוקפא נקבע כי כאשר ההתקשרות עם עורך דין טעונה מכרז לפי דיני 

המכרזים על הרשות לפרסם מכרז, אך אם היועץ המשפטי של הרשות חיווה את 

אפיינים מיוחדים המצדיקים שלא לפרסם מכרז, מ 20דעתו שלעבודה ספציפית

 תתפרסם פנייה פומבית או פנייה לחמישה עורכי דין בהתאם לאמור בנוהל.

שנים ועדה משפטית  20-בעירייה פועלת זה למעלה מ הוועדה המשפטית:

שבה מתקבלות החלטות הנוגעות בין היתר למסירת עבודות משפטיות ליועצים 

הטרחה המשולם להם, לחידוש הסכמי ההתקשרות משפטיים חיצוניים, לשכר 

הוועדה המשפטית(. חברי הוועדה  -עמם ולהליכים כגון פשרות וערעורים )להלן 

 -המשפטית הם היועמ"שית, גזבר הרשות, סגן וממלא מקום ראש העיר )להלן 

 מ"מ רה"ע(. 

העיקרון שלפיו  היעדר הסדר למניעת ניגוד עניינים של חבר בוועדה המשפטית:

אסור לעובד ציבור להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים הוא כלל יסוד 

בשיטה המשפטית. האיסור האמור מבוסס על כללי הצדק הטבעי, כללי 

המינהל התקין וחובת ההגינות ותום הלב. על פי עיקרון זה אסור לעובד ציבור 

ת שלו לתפקיד ובין להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין חובת הנאמנו

 אינטרס אחר שלו או של גורם הקשור אליו. 

עובד ציבור, ובכלל זה עובד רשות מקומית, עלול להימצא במצב של חשש 

לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית אם עניין שעליו הוא מופקד בתפקידו הציבורי 

 2011עלול להתנגש בעניין אחר שלו או בתפקיד אחר שהוא ממלא. באפריל 

פרסם מנכ"ל משרד הפנים נוהל לבדיקה ומניעה של ניגוד עניינים בקרב עובדי 

נוהל זה חל בין היתר גם על סגני ראש הרשות. בנוהל  .הרשויות המקומיות

נקבע כי בכל הליך מינוי למשרה ברשות המקומית, התנאי לכניסתו לתפקיד 

שאלון מתאים  של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים, מילוי  
גוזלן נ'  368/76(; בג"ץ 2005) 241( 6פ"ד נט) עיריית רחובות נ' שבדרון, 9660/03עע"ם   19

 (. 1976) 511, 505( 1, פ"ד לא)המועצה המקומית בית שמש

 דורשת ואשר רב שהיקפהגביית סכומים המגיעים לרשות מקומית על פי דין, עבודה שעניינה   20

  עיסוק שוטף ומתמיד שאינו כרוך במורכבות משפטית מיוחדת.
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 לקבוע שית"היועמ על

 למניעת בכתב הסדר
 מ"מ של עניינים ניגוד

 ע"רה
 

פי החלטת היועץ המשפטי, -לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובמידת הצורך, על

 עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים.

 ֵמי שקמה, תאגיד המים והביוב בע"ם, הוא תאגיד מים שעיריית חולון מחזיקה 

תאגיד המים(. יצוין כי מ"מ רה"ע הוא רואה  -מהון מניותיו )להלן  77.1%-ב

ן פרטי ומכהן גם בתפקיד יו"ר דירקטוריון תאגיד המים, והוא חבר בעוד חשבו

 שבע ועדות בעירייה. 

הגיש מ"מ רה"ע ליועמ"שית בקשה לאישור עבודה נוספת.  2013בדצמבר 

בבקשה הוא הצהיר שהוא משמש בעלים ומנכ"ל של חברה פרטית הנותנת 

ספיים לכמה עסקים שירותי הנהלת חשבונות, ייעוץ פיננסי וביקורת דוחות כ

הנותנים שירות לעיריית חולון. הוא הצהיר שבמסגרת פעילותו בחברה הוא לא 

יעסוק "בכל נושא במועצת העיר או במסגרת תפקידי אשר יש לו נגיעה 

הודיע מנכ"ל משרד הפנים דאז לראש העירייה כי  2014למוסדות אלה". ביוני 

הסדר ניגוד עניינים עליו הוא מ"מ רה"ע יוכל לעסוק בעיסוקו הנוסף "בכפוף ל

חתום ושאושר על ידי היועץ המשפטי של העירייה. יובהר כי באחריות יועמ"ש 

 הרשות המקומית לבצע מעקב אחר האמור והעדר ניגוד עניינים".

העירייה טענה בתשובתה כי בקשת מ"מ רה"ע לאישור עבודה נוספת היא בגדר 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים. 

המדינה מעיר כי מסמך זה אינו חתום על ידי היועמ"שית משרד מבקר 

כנדרש. במסמך לא צוינו כל עיסוקיו של מ"מ רה"ע בעירייה ובתאגיד המים 

והוא אינו מחייב את מ"מ רה"ע להימנע מלעסוק בעירייה בעניינים הנוגעים 

לעסקים האמורים. לפיכך אי אפשר לראות בבקשה האמורה הסדר 

ם של מ"מ רה"ע, ועל היועמ"שית לקבוע הסדר בכתב למניעת ניגוד ענייני

  למניעתו.

באבחון הארגוני צוין כי "הקריטריונים לקבלת  נוהל עבודה לוועדה המשפטית:

חשיבות... במקרים החלטה להפעיל עו"ד חיצוני צריכים להיות: התמחות... זמינות... 

רבים מופעל עו"ד חיצוני ע"י גורם כלשהו בעירייה, ללא תיאום, פיקוח ובקרה 

העסקת עורכי דין חיצוניים ע"י  -אפקטיביים של השרות המשפטי... למעשה 

העירייה אינה מנוהלת ומבוקרת ע"י גורם אחד הרואה את התמונה המלאה. אין 

 בטיח תפקוד תקין ואפקטיבי בנושא".נוהל המסדיר תהליך ארגוני תקין אשר י

, גם 2013הביקורת העלתה כי על אף מסקנות האבחון הארגוני משנת 

במועד סיום הביקורת לא היה לוועדה המשפטית נוהל עבודה המסדיר את 

פעילותה. בביקורת נמצאו מקרים שבהם חברי הוועדה המשפטית קיבלו 

רו אותן במועד החלטות באמצעות התכתבות בדואר אלקטרוני ואשר

 מאוחר. 
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על היועמ"שית, הוועדה המשפטית והנהלת העירייה לקבוע לוועדה 

המשפטית נוהל עבודה שיגדיר את סדרי פעילותה ואת סמכויותיה, 

ושיקבע כי הליכי ההתקשרות עם היועצים המשפטיים החיצוניים, ובכלל 

יוניים. זה הליך של פנייה לקבלת הצעות מחיר, הם הליכים תחרותיים ושוו

על הנוהל לכלול את מועדי התכנסות הוועדה, את אופן קבלת ההחלטות 

)התכנסות, התכתבות בדואר אלקטרוני(, את הפורום שבו הן מתקבלות, 

את היקף המידע המופץ לחברי הוועדה ואת אופן הגשת הבקשות לוועדה 

 המשפטית. 

י נעשית העירייה מסרה בתשובה כי קבלת החלטות באמצעות דואר אלקטרונ

בתנאי שבידי החברים מצויים כל הנתונים הנדרשים; הם מעוררים שאלות ודנים 

בסוגיות, ולאחר מתן מענה מתקבלת החלטה ומאושררת בישיבת הוועדה 

עוד נמסר כי אף שהוועדה המשפטית אינה פועלת על פי נוהל כתוב,  העוקבת.

 . על הכתב להעלותו תפעל והיא היא עובדת על פי נוהג קבוע ומסודר בעניין זה

כאמור, הנוהל למסירת עבודות וחוזר  הליך בחירת היועצים המשפטיים:

המנכ"לית קובעים כי יש לפנות לקבלת לפחות שלוש או חמש הצעות מחיר לפי 

העניין. בנוהל המוקפא נקבע כי אם על ההתקשרות לא חלה חובת מכרז 

תפרסם העירייה פנייה פומבית או פנייה לחמישה עורכי דין. הפנייה תפורסם 

את תנאי הכשירות והניסיון הדרושים ואת הגדרת  בעיתון ארצי ומקומי, ותכלול

 מהות העבודה והיקפה. 

נמצא כי ככלל, הוועדה המשפטית בעירייה מעסיקה משרדי עורכי דין 

ללא פרסום פנייה פומבית. נמצאו כמה מקרים שבהם הוועדה המשפטית 

 ובחוזר עבודות למסירת בנוהל לא פנתה בכתב לקבלת הצעות כנדרש

רה עבודות משפטיות למשרדי עורכי דין לאחר פנייה של , ומס"ליתהמנכ

 היועמ"שית למשרד אחד בלבד.

עוד נמצא כי הפרוטוקולים של דיוני הוועדה המשפטית אינם משקפים את 

תהליך קבלת ההחלטות למסור עבודות משפטיות לעורכי הדין, ולא ברור 

מהם השיקולים שעל פיהם החליטה הוועדה המשפטית למי יימסרו 

 בודות אלה.ע

משרד מבקר המדינה מעיר ליועמ"שית כי פנייה למשרד עורכי דין אחד 

בלבד יש בה כדי לפגוע בעקרון השוויון ובמתן הזדמנות שווה למתמודדים 

נוספים. מלבד זאת, התנהלות כזאת עלולה לפגוע בעקרונות חשובים של 

 יעילות וחיסכון בכספי ציבור. 
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 מעסיקה העירייה
 דין עורכי משרדי

 ברציפות חיצוניים
 שנים 17-10 במשך
 

ייה פומבית או פנייה לחמישה עורכי דין מן הראוי כי העירייה תפרסם פנ

לקבלת שירותי ייעוץ משפטי לפי תחומי מומחיות; לכל הפחות עליה 

לפעול לפי הנוהל למסירת עבודות ובהתאם לחוזר המנכ"לית, ולפנות 

לקבל הצעות משלושה או חמישה עורכי דין לפחות, בהתאם לאומדן 

חלטותיה בעניין סכום ההתקשרות. כמו כן, על העירייה לנמק את ה

מסירת העבודות המשפטיות ליועצים המשפטיים השונים בדיון בוועדה 

 המשפטית.

העירייה מסרה בתשובתה כי אין בדין חובה לקיים הליך פומבי לבחירת יועצים 

משפטיים. ככלל העירייה מקפידה לקבל כמה הצעות מחיר, אולם במקרים 

בנוהל שתכתוב ייקבעו  מסוימים היא מסתפקת בהצעה אחת. היא מסרה כי

המקרים שבהם היא תהיה רשאית להתקשר עם משרדי עורכי דין ללא קבלת 

עוד מסרה העירייה כי פרוטוקול ישיבות הוועדה המשפטית הוא  .הצעות נוספות

סיכום של ההחלטות שהתקבלו בו, אך בעקבות הערת משרד מבקר המדינה 

 אף יעוגן בנוהל.  ייכתבו בפרוטוקול גם הנימוקים להחלטות והנושא

דוח בנושא העסקת ב משך ההעסקה של היועצים המשפטיים החיצוניים:

חיצוניים הצביע משרד מבקר המדינה על כך שיש חשיבות  יועצים משפטיים

לתחלופה בקרב יועצים משפטיים הנותנים שירותים לרשויות מקומיות ועל כך 

אחת לתקופה, באופן שראוי שהרשויות ירעננו את שורות יועציהן המשפטיים 

שלא יפגע במקצועיות השירות ובאופן שיתיישב עם עקרון שוויון ההזדמנויות 

ועם מניעת משוא פנים. גם בכללים הנוגעים לרכישת שירותים משפטיים 

חיצוניים על ידי משרדי הממשלה וחברות ממשלתיות מוגבלת תקופת מינויו של 

 .21שנים שש עד יועץ משפטי חיצוני לשלוש

קורת נמצא כי העירייה מעסיקה משרדי עורכי דין חיצוניים ברציפות בבי

 שנים.  17-10במשך 

שירות ממושך שמספק יועץ חיצוני יוצר יחסי קרבה הגורמים לתלות, 

ההתקשרות עם היועץ ותלות כזו עלולה לכבול את הרשות להמשיך את 

לפנות למועמדים נוספים ולבדוק בלי ארוכת שנים התקשרות  החיצוני.

על העירייה . השוויון ןעולה בקנה אחד עם השמירה על עקרואינה  חלופות

להגביל את משך העסקתם של היועצים המשפטיים החיצוניים שעמם 

  התקשרה ולעגן זאת בנוהל.
היועץ המשפטי  הנחיות" הממשלה משרדי ידי על חיצוניים משפטיים שירותים"רכישת   21

(, ושכרם משפטיים יועצים)מינוי  הממשלתיות החברות כללי(; התש"ע) 9.1001 לממשלה

רשות החברות הממשלתיות  -חוזר יועצים מבקרים ורואי חשבון היועץ המשפטי  ;1992-"בהתשנ

 בנות ובחברות ממשלתיות בחברות חיצוניים משפטיים יועצים מינוי אישור"חוזר  2015-4-1

 (.2.9.2015" )ושכרם ממשלתיות
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 העוסקים דין עורכי משרדי של מוגבל מספר קיים כי בתשובתה מסרה העירייה

 כדי הנדרשים והמקצועיות הניסיון וכי רק לנציגיהם יש המוניציפלי בתחום

לתשובתה צירפה . חולון עיריית של הגודל מסדר לעירייה שירותים להעניק

של התקשרויות עם משרדי עורכי דין שקיימה  הליכים העירייה רשימה של כמה

 של גדול למספר פנייה ה בהםכלללטענתה נ ואשר, תהאחרונו השנים במהלך

 בהסכמי מסגרת, משרדים עם מתקשרתכי היא  הוסיפה העירייהמציעים. 

 התחייבות כוללים אינם אלה. הסכמים לעת מעת הנדרשות עבודות לביצוע

במקרה של עבודה אך מאפשרים התקשרות מהירה  ועבודות משימות להעברת

ולחתימתו, ועל כן אין מניעה  הסכם לעריכת להמתין צורך ללא ,רילהעבשיש 

 שיהיו ארוכי טווח. 

מן הראוי כי העירייה תצא בפנייה פומבית למשרדי עורכי דין בתחומי 

עיסוק שונים ותיצור מאגר של עורכי דין, כך שבעת הצורך תוכל לפנות 

. בדרך האפשרככל  קבוע בסבבלמי מהם לקבלת שירותים, ותעשה זאת 

 תיווצר תלות במשרד אחד.זו לא 

 המדינה מבקר הסכמי ההתקשרות עם היועצים המשפטיים החיצוניים:

את  נדרשים לעגןכללי מינהל תקין גופים ציבוריים כי על פי  העיר כבר

השירות בין היתר, את  הסכמים כתובים, וכי על אלה להגדיר,ב יהםהתקשרויות

 . פעולה זו22שירותהתמורה לואת  ך ההתקשרות, את מששהתחייב הספָּק לסֵפק

גורמי ביקורת פנימיים מקבל השירות ולל , וכדי לאפשרמטעמי שקיפות תנדרש

 השירות. קבלתוחיצוניים לבדוק את ההתקשרות ואת 

התקשרות שלא באמצעות הסכם המסדיר את הזכויות והחובות של הצדדים 

קיום עשויה להעמיד את הרשות המקומית במצב שיקשה עליה להבטיח את 

 ההתחייבויות של הספקים שעמם היא מתקשרת, ויפגע בזכויותיה.

בבדיקה אקראית של הסכמי התקשרות בין העירייה לבין היועצים 

המשפטיים החיצוניים שלה נמצאו הסכמים שנחתמו לאחר שהיועצים כבר 

החלו את עבודתם; העירייה לא צירפה להסכמים עם היועצים את 

 לאמורבניגוד בה הוחלט על העסקתם, החלטות הוועדה המשפטית ש

 על מהות העבודהללמוד מההסכמים  אי אפשרועל כן  מים,בהסכ

 הנוגע נספח להסכמים צירפה לא . העירייהםהמשרדי שהועברה לטיפול

 החלטות ולא צירפה את לקבל אמורים שעורכי הדין הטרחה לשכר

חוסר לטיפולם. נמצא גם  שהועברו נוספות למטלות הנוגעות הוועדה

התאמה בין החלטת הוועדה המשפטית אשר לתקופת ההעסקה של אחד 

   מעורכי הדין לבין תקופת העסקתו כפי שהיא מופיעה בהסכם בפועל.
 . לעיל 9 ראו הערת שוליים  22
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העירייה מסרה בתשובתה כי כיום, כל עורכי הדין שעמם היא עובדת חתומים 

על הסכם התקשרות כנדרש על פי דין, וכי לכל עבודה חדשה מונפקת הזמנת 

ה שמצורפת כנספח להסכם. אם לא צורפו נספחים אזי מדובר במקרי עבוד

 עבר. 

הסכמי ההתקשרות עם היועצים המשפטיים החיצוניים צריכים לשקף 

נאמנה את החלטות הוועדה המשפטית ולכלול את מרב הפרטים הנוגעים 

להתקשרות. על העירייה לעגן בהסכמי ההתקשרות שלה עם עורכי הדין 

ות העבודה שיספקו לעירייה ואת התמורה שיקבלו החיצוניים את מה

 בגינה. 

 

 לתחום המכרזים חיצוני משפטי יועץ העסקת

סיים את תפקידו  2014ביולי  :המכרזים לתחום משפטי יועץ בחירת הליך

בעירייה סגן היועמ"שית דאז, שטיפל בתחום המכרזים. כדי להיערך לטיפול 

לשמונה משרדי עורכי דין  2014בתחום המכרזים פנתה היועמ"שית ביוני 

בבקשה לקבל הצעות מחיר. בפנייתה ציינה היועמ"שית כי מדובר בעבודה 

קצובה שתימשך כמה חודשים. לפנייה צורף טופס הגשת הצעה שלפיו על 

המשרד המציע לציין את שכר הטרחה לפי שתי חלופות: ריטיינר או תשלום לפי 

עמ"שית לחברי הוועדה המשפטית הודיעה היו 2014שעת עבודה. בתחילת יולי 

באמצעות הדואר האלקטרוני על פנייתה למשרדי עורכי דין והעבירה להם את 

ההודעה(. בהודעה פירטה היועמ"שית ניגודי  -הצעות המחיר שהתקבלו )להלן 

עניינים שנמצאו אצל שלושה מתוך שבעת המציעים. בהמלצת גזבר העירייה 

עו"ד א'( לתקופה של חודשיים  -)להלן הוחלט להתקשר עם משרד עורכי דין 

ש"ח בתוספת מע"ם לכל חודש, ובחלוף חודשיים לבדוק את  24,000במחיר של 

היקף העבודה של המשרד ולקיים דיון נוסף בעניין שכר הטרחה. בסוף יולי 

 'ד א"אשררה הוועדה המשפטית את ההחלטה להעסיק את משרד עו 2014

 בריטיינר לחודשיים. 

ד "המדינה מעיר לוועדה המשפטית כי הליך בחירתו של עומשרד מבקר 

 לא היה מנומק.  'א

כי פנייתה לשמונה משרדי עורכי דין הייתה מעבר העירייה טענה בתשובתה 

לנדרש, וכי עשתה זאת כדי שיימצאו בידיה כמה שיותר הצעות וכדי שתוכל 

כי חברי הוועדה קיימו דיון  לבחור את ההצעה המיטבית עבורה. היא הוסיפה

בעל פה בארבע ההצעות שנותרו. לאחר פסילת הצעה אחת בטענה שעורך 

הדין אינו מוכר לעירייה ופסילת הצעה נוספת בשל הסכום הגבוה שהתבקש, 

ש"ח  28,000הוחלט כי גזבר העירייה יפנה למשרד עורכי דין נוסף שביקש 
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מם משא ומתן כדי להפחית את ש"ח וינהל ע 35,000שביקש  'ד א"ולמשרד עו

שכר ת אש"ח. רק משרד עו"ד א' הסכים להפחית  24,000-שכר הטרחה ל

 הטרחה המבוקש ולכן נבחר, בהחלטה שהתקבלה ללא התכנסות.

משרד מבקר המדינה מעיר כי בניגוד לאמור בתשובת העירייה, ממסמכי 

הלשכה המשפטית עולה ששני המשרדים שאליהם פנה הגזבר הסכימו 

הפחית את שכר הטרחה. עוד יצוין כי כאשר העירייה פונה לקבלת ל

הצעה ממשרד עורכי דין מסוים, אין זה ראוי שהיא תדחה את הצעתו 

 מהנימוק שהמשרד אינו מוכר לה. התנהלות זו פוגעת בעקרון השוויון.

ניגוד להימצא במצב של חשש להאיסור כאמור לעיל,  חשש לניגוד עניינים:

 בהתקשרותבכללי המינהל התקין וחובת ההגינות. גם יסוד  ןקרועניינים הוא ע

ניגוד לחיצוני עלול להתעורר חשש יועץ משפטי עם  רשות המקומיתהשל 

אחר שהוא תפקיד בין עניין אחר שלו או ל רשותה ו עבורעניינים בין עבודת

 ממלא. 

נקבע "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש  2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאפריל 

לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות". בנוהל נקבע כי 

כל יועץ חיצוני ימלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ויגישו ליועץ המשפטי 

לו זיקה או קשר לפעילות  של הרשות המקומית. בשאלון יציין, בין היתר, אם היו

הרשות המקומית, ועל היועץ המשפטי של הרשות מוטלת החובה לבחון אם 

 קיים חשש לניגוד עניינים. 

חוק תאגידי המים(, נקבעו  -)להלן  2001-בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

הוראות שונות המסדירות את היחסים שבין תאגיד מים לבין רשות שהיא בעלת 

יד. בין היתר נקבעו בו הוראות בעניין העסקת עובדים של הרשות מניות בתאג

בתאגיד המים שבבעלותה כדי להימנע מניגודי עניינים בין הגופים. בהחלטת 

נקבע כי תאגיד מים וביוב יוכל לשכור את שירותיו של  201123ממשלה מנובמבר 

יועץ חיצוני שעמו התקשרה רשות מקומית שהתאגיד בבעלותה, בנושאים 

נהלתיים אשר אינם נוגעים להתוויית מדיניות או לפעילות התאגיד או הרשות. מ

פרסם מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים ברשות המים  2012בפברואר 

חוזר "מניעת ניגוד עניינים בהעסקת יועצים משפטיים על ידי תאגידי מים וביוב". 

ייתן בה בעת שירותים בחוזר נקבע כי "היועץ המשפטי של החברה ]תאגיד[ לא 

משפטיים גם לרשות המקומית ]שהינה בעלת מניות בחברה[, שכן בביצוע כפל 

תפקידים זה, בו זמנית, ישנו חשש ממשי להמצאות בניגוד עניינים מוסדי". עוד 

קובע החוזר כי "הממונה לא יראה חברה ]תאגיד[ כמנהלת את ענייניה באופן 

, יועסק עובדו או שותפוהיועץ המשפטי, תקין... אם מי שממלא בה את תפקיד 

 במקביל על יד הרשות המקומית כנותן שירותים משפטיים" )ההדגשה לא 
"הסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים והביוב"  32-של הממשלה ה 3798 החלטה  23

(6.11.11). 
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 ליועץ גרמה העירייה

 החיצוני המשפטי
 בניגוד להימצא
 בשל מוסדי עניינים
 משפטי כיועץ כהונתו

 המים תאגיד של
 

במקור(. חוק תאגידי המים והחוזר של הממונה נועדו לגרום להפרדה בין הרשות 

 המקומית לבין תאגיד המים ולמנוע מצב שבו יתעורר חשש של ניגוד עניינים.

פטי של תאגיד המים. היועמ"שית לא פירטה בהודעה הוא היועץ המש 'ד א"עו

; גם מ"מ רה"ע, המכהן כיו"ר 'ד א"את החשש לניגוד העניינים של משרד עו

 .'ד א"תאגיד המים, לא העיר על חשש לניגוד העניינים של משרד עו

, שהוא 'ד א"נמצא כי בהחלטת הוועדה המשפטית להעסיק את משרד עו

גם היועץ המשפטי של תאגיד המים, לא הייתה התייחסות להוראות החוזר 

שקבע כי היועץ המשפטי של תאגיד מים לא ייתן בה בעת שירותים 

משפטיים גם לרשות המקומית המחזיקה במניות בחברה, בשל החשש 

 הממשי להימצא בניגוד עניינים מוסדי. 

ות העירייה, המחזיקה משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהל

בעודו מכהן גם  'ד א"בתאגיד המים, על שהיא מעסיקה בעירייה את עו

בתפקיד יועץ משפטי של התאגיד, בניגוד להוראות המפורשות של מנהל 

מינהל המים והממונה על התאגידים. יועץ משפטי הוא שומר סף וחלה 

גרמה ליועץ  עליו חובת אמון מוגברת כלפי הגוף שבו הוא מועסק. העירייה

  המשפטי להימצא בניגוד עניינים מוסדי.

כי אין חשש אמתי  2017מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  'ד א"עו

לחוק תאגידי  60במילוי התפקיד, לא ברשות ולא בתאגיד המים. בתיקון סעיף 

הותר לראש רשות מקומית ולעובד בכיר בה לכהן בתפקיד  2013המים משנת 

לכן, דירקטורים בתאגיד, ואף נקבע במפורש כי אין בכך משום ניגוד עניינים. 

לדעתו, החוזר הקובע כי קיים ניגוד עניינים מוסדי בהעסקת יועץ משפטי בתאגיד 

 ובעירייה "בטל מעיקרו וכל שכן היה על רשות המים לבטלו".

האיסור להעסיק יועץ משפטי המעניק שירותים גם  העירייה מסרה בתשובתה כי

כל מניעה לעירייה חל על תאגידי מים ולא על העירייה, ולכן היא לא ראתה 

 ישמש יועץ משפטי שלה.  'ד א"שמשרד עו

משרד מבקר המדינה מעיר ליועמ"שית כי לפני הוועדה המשפטית היו 

הצעות נוספות למתן השירות מטעם משרדים שלא היו מצויים בניגוד 

עניינים מוסדי. במקרה כזה מצופה מהיועמ"שית שתצביע לפני הוועדה על 

אם ייבחר, כדי שהוועדה תיתן על כך  'א ד"ניגוד העניינים שבו יימצא עו

את דעתה ותציין בפרוטוקול את הפתרון הנדרש. בכל מקרה, מצופה 

 'ד א"מהעירייה לפעול באופן שלא יאפשר את העסקתו של משרד עו

 בזמן.-בעירייה ובתאגיד המים בו

כאמור, בפנייתה של  משך העסקת משרד עו"ד א' לתחום המכרזים:

היא ציינה כי העסקת יועץ משפטי  2014ורכי הדין ביוני היועמ"שית למשרדי ע
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חיצוני לטיפול בענייני המכרזים תהיה לתקופה קצובה של כמה חודשים. 

ציינה כי הסכום בהצעת  2014בפנייתה לחברי הוועדה המשפטית בתחילת יולי 

המחיר הנמוכה ביותר דומה לעלות העסקתו של סגן יועמ"ש בשכר על פי שכרו 

הוועדה המשפטית  אישרה 2014ל סגן היועמ"שית דאז. בסוף יולי האחרון ש

למשך חודשיים, והחליטה שבסיומם ייבדק היקף  'ד א"להעסיק את משרד עו

העבודה הצפוי של המשרד ויתקיים דיון בעניין שכר הטרחה שהוא עתיד לקבל 

החליטה הוועדה המשפטית להמשיך  2014עבור עבודות אלה. באוקטובר 

ת משרד עו"ד א' באותו שכר עד שייקלט לתפקיד עורך דין עובד להעסיק א

נבחרה סגנית ליועמ"שית האחראית לכל התקשרויות  2015עירייה. ביולי 

 העירייה )מכרזים, חוזים, הסכמים ועדות רלבנטיות, פטורים וכו'(. 

, ועד מועד 2014, ביולי 'ד א"הביקורת העלתה כי בתום חודשיים מהעסקת עו

, ועל אף בחירת סגנית ליועמ"שית האחראית לתחום 2017קורת, ינואר סיום הבי

כפי  'ד א"המכרזים, לא התקיים דיון אשר להיקף העבודה ושכר הטרחה של עו

 .2014שצוין בהחלטת הוועדה המשפטית מסוף יולי 

 2015משרד מבקר המדינה מעיר ליועמ"שית כי מרגע שנבחרה ביולי 

יפול במכרזים של העירייה, היה על סגנית שהגדרת תפקידה כללה ט

היועמ"שית לפעול מתוך שיקולי חיסכון ויעילות ולבחון את היקף 

, כפי שהחליטה הוועדה 'ד א"ההעסקה ואת שכר הטרחה של משרד עו

 . 2014המשפטית בסוף יולי 

מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה כי נבחרה במכרז עורכת דין  2017בינואר 

ם, אולם העסקתה טרם החלה. בתשובתה מסרה העירייה חדשה ונוספת לתחו

הוארכה מעת לעת בהתאם לצורכי העירייה  'ד א"כי ההתקשרות עם משרד עו

ובשל מחסור בכוח אדם בשירות המשפטי. לדעת היועמ"שית, ומתוך היכרותה 

עם כמויות העבודה הנדרשות, קיים צורך בהמשך ההתקשרות עם משרד עורכי 

 הדין.

משרד מבקר המדינה מעיר ליועמ"שית כי לו היה קיים צורך בהמשך 

ההעסקה של משרד עורכי דין לתחום המכרזים, ראוי היה שהעירייה 

תפנה בהליך חדש לקבלת הצעות ממשרדי עורכי דין, משום שבפנייתה 

ציינה כי מדובר "בתקופה קצובה של מספר חודשים", וייתכן  2014מיוני 

שאליהם פנתה היו מגישים הצעה שונה לו ידעו  שמשרדי עורכי הדין

 שמדובר בהעסקה ארוכה יותר.
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 העסקת יועץ משפטי חיצוני למינהל ההנדסה 

 ולוועדה לתכנון ולבנייה 

תפקידו יוזמן היועץ המשפטי  ביצוע לשםלחוק הייעוץ המשפטי קובע כי  6 סעיף

 כל שלאו  ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית

ועדה מוועדותיה, בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה המשפטית. 

כי  נקבע(, והבנייה התכנון חוק -)להלן  1965-תשכ"ההחוק התכנון והבניה, ב

 2014 באוגוסטה. ילכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבני

ץ המשפטי של הרשות המקומית ; בתיקון נקבע כי היועוהבנייה התכנון חוק תוקן

 יהיה היועץ המשפטי של הוועדה המקומית. 

עו"ד ב' הועסק בעירייה במשרה מלאה כעורך דין מן המניין בלשכה המשפטית, 

הוא הועסק  2006עד אפריל  2001. מפברואר 2001עד ינואר  1996מאפריל 

בתפקיד העסיקה אותו העירייה בד בבד גם  2002בעירייה בחצי משרה, ומשנת 

על סיום עבודתו  2006במאי  'ד ב". נוכח הודעתו של עויועץ משפטי חיצוני

כשכיר בעירייה, אישרה הוועדה המשפטית את העסקתו בתפקיד יועץ ומייצג 

 חיצוני בענייני תכנון ובנייה דרך משרד עורכי הדין שבו הוא שותף.

או  הוא 2014 ובנובמבר 2011 באוקטובר 24'ב ד"עו עם שנחתמו ההסכמים לפי

ההנדסה  למינהלמשפטי שוטף  ייעוץנדרש לספק נציג אחר ממשרד עו"ד ב' 

, ("בתוהוועדה ל - המקומית לתכנון ולבנייה של העירייה )להלן ולוועדה

 הרישוי ובוועדותשלה  המשנה בוועדות"ב, לתובכל ישיבות הוועדה  להשתתף

 שוטף לייעוץ ועבשב ימים שלושה נדרשת נוכחותוחוות דעת.  להן וליתן

ועדת  לפני"ב לתו והוועדההעירייה  לייצוג; ההנדסה מינהל בישיבת ולהשתתפות

 בכל משפטיים בהליכים לטיפולערר מחוזי, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים; 

 בהסכם. אלה בהליכים העירייה לייצוגו והבנייה התכנוןהנוגע לענייני 

 ישולם בתיקיםהטיפול  עבורכי שכר הטרחה  ההתקשרות עם עו"ד ב' נקבע

קבוע. השכר ששילמה העירייה  בתשלוםובחלקו  שעות בסיס על בחלקו

 מיליון ש"ח. 5-היה כ 2016-2013' עבור הייעוץ המשפטי בשנים ב ד"עולמשרד 

 תיעוד מסמכי השירות המשפטי שבטיפול עו"ד ב' והנגישות אליהם:

המשימות לטיפול את סדר היום ו כי עו"ד ב' קובע את נכתבהארגוני  באבחון

סמכים בתחום הייעוץ המשפטי מ , וכיללא כלי ניהול המאפשר פיקוח ובקרה

 .המשפטי השירות של המסמכים ניהולמתועדים במערכת  אינםה יבתכנון ובני

 
שני עורכי דין ממשרד עו"ד ב' מספקים לעירייה שירותי ייעוץ משפטי. העירייה חתמה על הסכם   24

ניהלה העירייה רישום נפרד לתשלומים  2014שנת  עדהם. התקשרות שונה עם כל אחד מ

 ששילמה לכל אחד מעורכי הדין ממשרד עו"ד ב'.
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, מסמכים הארגוני האבחון ממועד שנים משלוש למעלה בחלוף כי נמצא

לרבות ייעוץ למשפטי לוועדה  שנותן עו"ד ב',הנוגעים לייעוץ המשפטי 

 ,אינם מתועדים במערכת ניהול המסמכים של השירות המשפטילתו"ב, 

ית או ליתר עובדי ליועמ"שולכן כל המסמכים שבטיפולו אינם נגישים 

 הלשכה המשפטית.

 על ובקרה פיקוח של מנגנונים מפעילה היאהעירייה מסרה בתשובתה כי 

 פה-לובע בכתב שוטפים דיווחים כוללים מנגנונים אלה .'ב ד"עו משרד עבודת

 האישוראת  לקבל חובה והיא מטילה על עו"ד ב', שבוע מדי עבודה פגישתו

מ"שית היוע יםנוהג מהותיים בתיקים. מהותיות" החלטותבו" תושבים עם לפשרות

 מתייעץ והוא ,דיוניםל' ב ד"עו אל להצטרף תהמשפטי הלשכה מעובדי אחד או

. העירייה משפטיות תביעותבו משפטיים בתיקים תדירבאופן  עם היועמ"שית

מסרה עוד כי כל המסמכים שבטיפולו של עו"ד ב' שמורים במערכת המחשוב 

של השירות המשפטי או של מינהל ההנדסה ונגישים ליועמ"שית ולכלל עובדי 

 המחלקה. 

 כללניגוד לתשובת העירייה, לעו"ד ב' אין במבקר המדינה מעיר כי  משרד

גישה למערכת ניהול מסמכים של השירות המשפטי, ואת המסמכים 

"שית או יועמל נגישה נהמנהל בתיקייה שאי הוא שבטיפולו הממוחשבים

 . יתעובדי הלשכה המשפט יתרל

 של העשייה לליבת הנוגע בתחום חיצוני משפטי ליועץ עבודות מסירת

 צמאותהבע פוגעת שבטיפולו התחום של תיעוד לה שיהיה מבלי הרשות

  .חיצוני בגורם תלותה את ומגבירה הרשות של

' ב ד"עוהעסיקה את משרד  כאמור, העירייה :'ד ב"משך ההעסקה של עו

 ,. הסכם ההתקשרות האחרון עמו2002יועץ משפטי חיצוני משנת בתפקיד 

 העסקתו יך אתהארלמאפשר  ,חודשים 36לתקופה של שנחתם  ,2014מנובמבר 

 15-כבמשך ' ב ד"עוועסק החודשים נוספים. נכון למועד סיום הביקורת  24-ב

 במהלכן שילמה לו העירייה יותר ו ,יועץ משפטי חיצוני בעירייהבתפקיד שנים 

  "ח.ש מיליון 13-מ

לא פנתה העירייה למשרדי  2002-ממועד תחילת העסקתו של עו"ד ב' ב

למינהל ההנדסה ולוועדה לתו"ב עורכי דין נוספים לקבלת שירותי ייעוץ 

 ' לעירייה.ב ד"עומספק  שאותם

מעסיקה עורכי דין חיצוניים נוספים בתחום  היאהעירייה מסרה בתשובתה כי 

אך ציינה כי תבצע שינויים בכל הנוגע לאופן מתן השירותים התכנון והבנייה 

המשפטיים למינהל ההנדסה, וכי תפנה לקבל הצעות מחיר למתן שירותים 
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פטיים למינהל ההנדסה ולוועדה לתו"ב. כן תשקול העירייה לחלק את מש

העבודה בין כמה משרדים או להפוך את חלקה לעבודה פנימית בעירייה, 

 בדין הוראה כל איןבכפוף לשיקולי תקציב וכוח אדם. העירייה ציינה כי 

 .עם יועץ משפטי חיצוני ההתקשרות משך את המגבילה

יחסי קרבה מיוחדים עלולה ליצור תלות ו 'בד "העסקתו הממושכת של עו

לא נעשתה להתקשרות בינו לבין העירייה, והיא בעייתית במיוחד כיוון שה

. על כן, אף שאין הוראה בדין, מן הראוי שהעירייה תפתח הליך תחרותי

בהליך תחרותי למסירת הייעוץ המשפטי למינהל ההנדסה ולוועדה לתו"ב, 

, למשרדים אחרים, כדי לרענן את 'ב ד"המצוי בטיפולו של משרד עו

 השורות.

מעמדו של עובד נקבע  :'ד ב"באופן העסקת עו 25דהוסממנים של יחסי עב

פעמים רבות בפסיקה על פי נסיבות העסקתו ועל פי מהות היחסים בינו לבין 

 2012המעסיק שלו, ולא בהכרח על פי ההסכם הפורמלי שבין הצדדים. ביולי 

קיבלה הוועדה המשפטית החלטה שעל פיה התקשרות עם עורכי דין חיצוניים 

 טית. תבוצע על פי הסכם אחיד שנוסח בלשכה המשפ

; ' חדר קבוע בלשכה המשפטית בעירייהד ב"של עו רשותומעמידה להעירייה 

נמצא בשימושו הבלעדי ואינו משרת את יתר עובדי הלשכה. העירייה  חדר זה

מספקת לעו"ד ב' כתובת דואר אלקטרוני של העירייה, מספר טלפון פנימי 

 וע עבודתו כגוןשימוש ברכוש העירייה לביצלעו"ד ב'  העירייה מאפשרתומחשב. 

חבר בשתי ועדות פנימיות של העירייה: ועדת  'ד ב"עומדפסת ומכונת צילום. 

במענה הקולי של הלשכה המשפטית ועדה להעסקת שמאים. -שימור ותת

לשכה המשפטית; בהודעה לציבור בעו"ד ב' כאחד מעורכי הדין  מוזכרבעירייה 

עירייה, מופיעות דרכי של העירייה בדבר קבלת קהל, התלויה בחדרי ההמתנה ב

כבר באבחון  הנדסה.מינהל הההתקשרות עם עו"ד ב' בעניין ייעוץ משפטי ב

משיקולי יחסי  ]ת[בעייתי" 'ד ב"נקבע כי העסקתו של עו 2013הארגוני מיוני 

 ". מעביד-עובד

שונה במידה ניכרת  'ד ב"הביקורת העלתה כי הסכם ההתקשרות של עו

מההסכם האחיד של עורכי הדין החיצוניים שמעסיקה העירייה, בניגוד 

. כך, למשל, בהסכמים של עורכי 2012להחלטת הוועדה המשפטית מיולי 

הדין החיצוניים האחרים היעדרם של יחסי עבודה מפורט בהרחבה על פני 

מצוינת  'ד ב"פרק שלם שיוחד לנושא, ואילו בהסכם ההתקשרות עם עו

בפסקה אחת ומצומצמת הגדרת מעמדו כקבלן עצמאי שאיננו עובד 

  עירייה ושהעירייה לא חייבת בתשלום כלשהו בגין זכויותיו הסוציאליות. 
, נקבע כי במקום המונח "יחסי 2014-בחוק להחלפת המונח מעביד )תיקוני חקיקה(, התשע"ד  25

 מעביד" יבוא המונח "יחסי עבודה".-עובד
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 של העסקתו מאפייני

 אינם בעירייה' ב ד"עו
 עם אחד בקנה עולים

". חיצוני יועץ" הגדרתו
 בלשכה נוכחותו עקב

 הוא המשפטית
 בעבודת השתלב
 העירייה של הלשכה

 השורה מן כעובד
 

בעירייה אינם עולים בקנה אחד עם הגדרתו  'ד ב"מאפייני העסקתו של עו

שנים עורך  15-כבר כ מעסיקה "יועץ חיצוני". הלשכה המשפטית בעירייה

 'ד ב"עבודה. עקב עבודתו של עו יחסי של מאפיינים בה שיש ין בהעסקהד

בעירייה ונוכחותו בלשכה המשפטית הוא השתלב בעבודת הלשכה של 

 מן השורה.  העירייה כעובד

ובפגישה שנערכה עמו  2017למשרד מבקר המדינה במרץ  'ד ב"בתשובת עו

הוא ציין כי שירותי העזר נוספו עם השנים לדרישת גורמי העירייה,  2017ביוני 

כדי לקדם את האינטרסים שלה למתן שירות זמין, יעיל ומהיר לגורמי העירייה, 

ייה. למענה מידי לפניותיהם של אזרחים וגורמים אחרים ולחיסכון בהוצאות העיר

עושה  'ד ב"העירייה מסרה בתשובתה כי אין כל פגם בכך שנציג משרד עו

שימוש בחדר בעירייה, משתמש בדואר אלקטרוני ובחפצים של העירייה. 

לטענתה, בהסכם ההתקשרות עמו נקבע במפורש כי אין בין הצדדים סממנים 

של יחסי עבודה. עוד מסרה העירייה כי מאחר שמדובר במשרד המעניק 

ותים רבים באופן קבוע היא סברה כי מטעמי נוחות ויעילות מוטב שיר

שהשירותים המשפטיים יינתנו ממשרדיה, וכך השירות שהיא מעניקה לתושבים 

 יהיה טוב יותר. לדעתה אין כל מקום להפסיק התנהלות זו.

ולהתאימם  'ד ב"על העירייה לפעול לאלתר לשינוי סדרי העסקתו של עו

ועצים המשפטיים החיצוניים האחרים שאותם היא לסדרי העסקתם של הי

 מעסיקה.

 

 

 של המנכ"לית  היבטים בהעסקתה
העסקת עובד מחייבת את הסדרת חובותיו, זכויותיו ותנאי העבודה שלו, בין 

למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל בהסכם קיבוצי ובין בחוזה אישי, בהתאם 

ר אצל את הסמכויות שניתנו . שר האוצעובדי המדינה או באישורו של שר האוצר

, לממונה על השכר 1985-לו לעניין זה בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 . 26במשרדו

היא החלה  1993. בדצמבר 1983המנכ"לית עובדת בעיריית חולון מאז שנת 

לכהן בתפקיד מנכ"לית העירייה. בשנים אלה תרמה המנכ"לית רבות לפיתוח 

  .העיר ולקידומה

ניהל ראש העירייה משא  2004-1993בשנים  המנכ"לית:הסכם ההעסקה של 

 ומתן מעת לעת עם הממונים על השכר דאז במשרד האוצר ועם הממונה על 
 .6068, י"פ 1985-אצילת הסמכות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה  26
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הממונה במשרד הפנים( לקביעת  -אגף כ"א ושכר דאז במשרד הפנים )להלן 

תנאי העסקתה של המנכ"לית. במהלך הביקורת העבירה העירייה למשרד 

. לגבי אחד 2003עסקה שונים של המנכ"לית משנת מבקר המדינה שני הסכמי ה

מהם טענה העירייה שהוא ההסכם שאישרו משרד הפנים וסגן הממונה על 

הסכם ההעסקה(. הסכם זה, כשהוא חתום על ידי  -)להלן  2004השכר בשנת 

 המנכ"לית, לא מצוי במשרד הפנים ובמשרד האוצר.

כי העירייה לא  2016 מאגף כ"א ושכר נמסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט

הטמיעה בהסכם ההעסקה של המנכ"לית תיקונים שדרש הממונה במשרד 

. סגנו אז של הממונה על השכר אישר 2003הפנים במהלך המשא ומתן ביולי 

אף שהעירייה לא פעלה בהתאם להנחיות, וזאת ללא  2004את ההסכם בשנת 

 ידיעת האגף ובלי שהאגף קיבל העתק מאישור זה. 

 המדינה מטעם המוסמך הגורם, העירייה נטען כי הממונה על השכר בתשובת

 הרשויות עובדי לרבות) הציבורי במגזר עובדים של העסקה תנאי לאשר

 אישור הוא מומטע אישורעוד נטען כי . (, אישר את הסכם ההעסקההמקומיות

 מנוסח הסתייגויות היו הפנים למשרד אם אף. ועניין דבר לכל מחייבו כדין

 .הפנים משרד את מחייב השכר על הממונה אישור, ההסכם

כתבו מנהל יחידת  1997בספטמבר  הגדלת שיעור הגמלה למנכ"לית:

הפנים לראש  האכיפה לטיפול בחריגות שכר במשרד האוצר והממונה במשרד

 6%העירייה כי המנכ"לית תוכל לקבל בעת פרישתה תוספת גמלה של עד 

 (. 1997מכתב מספטמבר  -בעירייה )להלן  כנגד ביטול תקן למשרה בכירה

בהסכם ההעסקה של המנכ"לית נכתב בעניין תנאי פרישתה כי "הצדדים הגיעו 

להסכמות בכתב לגבי הטבה בשיעור הקצבה שתקבל העובדת בעת פרישתה, 

הסכמות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה", אולם להסכם לא צורפו 

 ההסכמות בכתב.

, 2015לקראת פרישתה, בדצמבר  המנכ"לית לגמלאות. פרשה 2017 באפריל

סיים את תפקידו  1995פנה ראש העירייה לממונה על השכר וציין כי בסוף שנת 

מנהל אגף התרבות בעירייה ומשרתו בוטלה. הוא הוסיף כי המנכ"לית נטלה על 

עצמה לנהל את אגף התרבות נוסף על תפקידה, וכי על כן הוא מבקש להעניק 

גמלה. בפברואר  70%-ת גמלה בגין ביטול התקן, כך שתהיה זכאית ללה תוספ

השיב סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר לראש העירייה כי אין  2016

טרם  2017. עם זאת, עד יוני 1997מניעה לבצע את האמור במכתב מספטמבר 

 התקבלה החלטה בעניין זה.

לגמלאות בגין ביטול יש טעם לפגם באישור תוספת גמלה לעובד הפורש 

 העובד של לפרישתועילה ה אינו ביטולה משרה אחרת בעירייה, אם

קיים חשש שהעירייה תבטל משרה בכירה  .תפקיד אותו את המבצע

 קיימת רק כדי לשרת את הרצון להגדיל את שיעור הגמלה של המנכ"לית. 
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לשפר נמסר כי בעבר נהגו  2017בתשובות הממונה על השכר מאפריל ומיוני 

את תנאי סיום ההעסקה במקרים של ביטול משרות. נוהג זה נבע מראייה 

כלכלית, ונועד לסייע לרשויות לצמצם את מצבת כוח האדם ולשנות את 

להעבירם למתכונת העסקה לפי חוזה  -מתכונת ההעסקה של עובדים בכירים 

אישי. עם זאת, צוין כי העירייה לא הצביעה על ביטול משרה קיימת בעת 

פרישתה של המנכ"לית, ולכן נושא הגדלת שיעור הגמלה אינו רלוונטי. ככל 

שהעירייה תצביע על ביטול משרה קיימת, העניין ייבחן בקפידה כך שביטול 

, ולא אך ורק 1997המשרה ייעשה בהתאם להתניה שפורטה במכתב מספטמבר 

לשם הגדלת שיעור גמלתה של המנכ"לית. עוד נמסר בתשובה כי סוגיות 

הקשורות לשכרה של המנכ"לית ולתנאי העסקתה, לרבות סוגיית הגדלת שיעור 

הגמלה בגין ביטול משרה, נמצאות בטיפול יחידת האכיפה של הממונה על 

השכר במשרד האוצר. ככל שההליך לא יסתיים בהסכמה, תצא החלטה של 

 הממונה על השכר בעניין.

הסכמה במכתב העירייה מסרה בתשובתה כי המנכ"לית הסתמכה על ה

בדבר הגדלת שיעור הגמלה כנגד ביטול משרה בעת  1997מספטמבר 

שהסכימה למלא את תפקיד מנהלת אגף התרבות בד בבד עם תפקידה 

מיליון  8-מנכ"לית. ביטול משרת מנהל אגף תרבות חסך לעירייה למעלה מכ

, התוספת המבוקשת להשלמת 2017ש"ח. העירייה עוד מסרה כי, נכון לאפריל 

 .2.3%היא  70%-יעור הגמלה לש

על משרד הפנים ומשרד האוצר לבחון את הסדר הפרישה של המנכ"לית, 

לרבות הזיקה שנוצרה בין ביטול משרה בכירה קיימת לבין מתן תוספת 

 הגמלה בעת פרישתה. 

יה לא יעובד עירבפקודת העיריות נקבע כי  עבודה נוספת של המנכ"לית:

שאי בהתאם לפקודה ר. 27חוץ-ו בעקיפין, בעבודתיעסוק ולא ישתתף, במישרין א

חוץ -ה לעסוק בעבודתייה, באישור המועצה, להתיר לעובד העירייראש עיר

להתיר לעובד  המועצה רשאית במקרים מיוחדים"; שלא על מנת לקבל פרס"

נוגע כל ה, אלא שב"על מנת לקבל פרס"חוץ גם  ה לעסוק בעבודתיהעירי

החלטתה אישור  טעונה זה מנכ"ל רשות מקומית, לעובדים סטטוטוריים, ובכלל

חוץ על מנת -יה העובד בעבודתיעובד עירעוד נקבע בפקודה כי . הפנים של שר

שניתן בעד  "פרס"קנס פי שלושה משווי ה -בניגוד להוראות, דינו  "פרס"לקבל 

  אותה עבודה.

אם  שעניינו אישור חוזה בכירים נקבע כי 3/2003בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 העובד מועסק במשרה נוספת או עובד בעבודה נוספת, יש לצרף לבקשה 
שלא על מנת  -עבודה ציבורית  -ה, למעט יכל עסק או עבודה מחוץ לשירות העירי -חוץ -עבודת  27

השקעת הון וקבלת  עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה; לקבל פרס;

 .קרווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסו
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תצהיר ובו יפורטו העבודות הנוספות; הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; פירוט 

כמות העבודה הנוספת לחודש והשכר החודשי המשולם תמורתה; דוחות 

מועצה כספיים רלוונטיים שיאמתו את האמור; אישור מנומק כדין של מליאת ה

לעבודה נוספת; ואישור היועץ המשפטי למועצה לכך שהתמלאו כל התנאים 

המפורטים בפקודת העיריות ולכך שבדיקתו העלתה כי אין ניגוד עניינים בין 

 עבודת העובד ברשות לעבודתו הנוספת.

, במהלך המשא ומתן על תנאי העסקת המנכ"לית כתב הממונה 2003ביולי 

ה, בין היתר, כי בהסכם ההעסקה שייחתם, ייכתב במשרד הפנים לראש העיריי

שהמנכ"לית תהיה "רשאית לכהן כדירקטורית בחברות בת עירוניות ובגופים 

" )ההדגשה במקור(. העתק הוצאות והחזרי שכר ללאשונים מחוץ לעירייה 

 ממכתב זה נשלח גם למנכ"לית העירייה. 

ועד סוף  2008מדצמבר  :מועצת הפיס( -)להלן  לתרבות ולאמנות הפיס מועצת

הייתה המנכ"לית חברה במועצת הפיס. ממועצת הפיס נמסר למשרד  2014

מועצת הפיס משלמת  2012כי משנת  2017וביולי  2016מבקר המדינה ביוני 

, 28לחבריה גמול השתתפות בישיבות לפי השיעורים הקבועים בתקנות החברות

 נסיעה. וכי במקרים המתאימים היא משלמת גם החזר הוצאות

הביקורת העלתה כי בעבור השתתפותה בישיבות של מועצת הפיס 

ביקשה המנכ"לית גמול  2013ובחלק משנת  2012וועדותיה בשנת 

תמורה של  2013השתתפות; על פי מועצת הפיס קיבלה המנכ"לית בשנת 

 ש"ח נטו. 9,777ש"ח ברוטו שהם  19,000-כ

כי היא לא הייתה מודעת  2016המנכ"לית מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי 

 בעניין התניית עבודה נוספת  2003להנחיית הממונה במשרד הפנים מיוני 

  קבלת שכר.-באי

מינתה שרת הבריאות דאז את מנכ"לית  2014במרץ  :מאוחדת חולים קופת

העירייה לדירקטוריון זמני של קופת חולים מאוחדת. תוקף המינוי היה עד יוני 

יון קופת חולים מאוחדת משולם גמול השתתפות . לחברי דירקטור2014

 בישיבות, בדומה לגמול המשולם לדירקטורים בחברות ממשלתיות.

הביקורת העלתה כי תמורת השתתפות המנכ"לית בישיבות דירקטוריון של 

היא קיבלה סך כולל של  2014קופת חולים מאוחדת בין אפריל ליוני 

 ש"ח.  4,495לחשבונה  ש"ח. לאחר ניכוי מס במקור הועברו 8,645

 
תקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת   28

 .2009-הציבור(, התשס"ט
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 של החוץ עבודות

 אישור ללא לית"המנכ
 ושר העיר מועצת
 בין, כנדרש הפנים

 שלא ובין בתמורה
 בניגוד היא, בתמורה
 העיריות לפקודת

 הממונה ולהנחיית
 הפנים במשרד
 

העירייה טענה בתשובתה כי הסכום שקיבלה המנכ"לית ממועצת הפיס ומקופת 

 חולים מאוחדת היה עבור החזר של הוצאות שוטפות.

מועצת הפיס וקופת חולים מאוחדת מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה 

מכאן  השתתפות בישיבות. גמולכי התשלום ששולם למנכ"לית היה  2017ביולי 

 שלא מדובר בהחזר הוצאות כפי שטוענת העירייה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הנחיית הממונה אסרה על 

 המנכ"לית לקבל כל תמורה, לרבות החזרי הוצאות.

שימשה המנכ"לית נציגת ציבור בצוות לבדיקת  2014בשנת  :הבריאות משרד

 ה גמול. בית חולים הדסה שמונה במשרד הבריאות בלי שקיבל

הביקורת העלתה כי עבודתה של המנכ"לית  :על עבודה נוספת אישור

במועצת הפיס, במשרד הבריאות ובקופת חולים מאוחדת לא הובאה 

 לאישור מועצת העיר ושר הפנים כנדרש.

ללא אישור מועצת העיר ושר כי משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"לית 

 היא ,ובין שלא בתמורה בין בתמורה שלה,עבודת החוץ הפנים כנדרש, 

העיריות ולהנחיית הממונה במשרד הפנים, הנחיה שלפיה  לפקודת בניגוד

היא רשאית לעבוד בעבודה נוספת רק אם לא תקבל שכר או החזר 

 הוצאות. 

להיקנס בשיעור של דינו מי שקיבל שכר בניגוד לאמור בפקודת העיריות 

מהגמול שניתן לו. על משרד הפנים ומשרד האוצר לבחון את פי שלושה 

 ההשלכות של עבודתה הנוספת של המנכ"לית בהתאם לפקודת העיריות.

נה בתפקיד דירקטור בגוף ציבורי אינה בגדר העירייה טענה בתשובתה כי כהו

עבודה נוספת כיוון שהיא אינה נעשית כדי להפיק רווח. מכאן, שאין איסור בדין 

על עובד רשות לקבל החזר הוצאות על השתתפות בישיבות גוף ציבורי שאליו 

מונה כדין. משכך, העירייה סבורה שלא נפל פגם בהתנהלותה של המנכ"לית, 

י מדובר בפגם טכני בלבד, שכן אישור ההשתתפות ניתן על ידי אז -ואם נפל 

ראש העירייה ולא על ידי מועצת העיר. עקב חשיבות התפקידים שמילאה 

והתרומה למערכת הציבורית בתפקידה, לדעת העירייה אין מקום להעיר בעניין 

זה ובוודאי שאין מקום לדרוש השבת כספים. העירייה הודיעה כי היא מצויה 

 ודברים בעניין עם הממונה על השכר במשרד האוצר. בדין
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 ההעסקה בתנאיכי לראש העירייה ולמנכ"לית מבקר המדינה מעיר  משרד

ואין  למנכ"לית צוין כי חל עליה איסור לקבל החזרי הוצאות שהובהרו

מדובר בפגם "טכני" כלל. אישור ראש העירייה אינו יכול לשמש תחליף 

ס מכל מקום, לפי תשובות מועצת הפי לאישור הנדרש ממועצת העיר.

בניגוד לטענת העירייה, אין מדובר  ,2017וקופת חולים מאוחדת מיולי 

 בהחזר הוצאות.

 
לגבי חמישה נושאים שבדק משרד מבקר המדינה בדוח זה טענה העירייה 

כי פגמים או טעויות טכניות עמדו בבסיס ליקויים שנמצאו: בסדרי עבודת 

ות; בניסוח הסכמי התקשרות ובחתימה עליהם; הוועדה למסירת עבוד

 בקשרבזימון בעלי תפקידים לוועדת בוחנים; ובהתנהלות ראש העירייה 

 אישור עבודה נוספת של המנכ"לית. עם

על העירייה לבחון את תהליכי העבודה בעירייה ולרענן את הנורמות 

בקרב בעלי תפקידים, על מנת שטעויות טכניות לא ישבשו את סדרי 

 ודתה.עב
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 סיכום

מאופיינות בפגיעה בסדרי  התקשרויות עיריית חולון שנבחנו בדוח זה

מינהל תקין ובעקרון השוויון. המנכ"לית הייתה מעורבת בחלק מהמקרים 

 מעורבות של ממש בחריגות מסדרי מינהל תקין. 

במשך  -נמצאו ליקויים בהליכי ההתקשרות עם יועצים משפטיים חיצוניים 

זמן העסקתם ובהסכמי ההתקשרות שנחתמו עמם. עוד נמצאו ליקויים 

בהתנהלות המנכ"לית באשר לעבודות נוספות שביצעה מחוץ לעירייה, 

ללא אישור מועצת העיר ושר הפנים. כמו כן, נפלו ליקויים בהליך שקיימה 

 בחירת היועמ"שית. העירייה ל

על העירייה לפעול במכלול התקשרויותיה עם ספקים ויועצים שונים 

הדין ובהתאם לנהליה. במסגרת זאת על העירייה  להוראות בהתאם

להקפיד על עקרון השוויון וההגינות המחייב מתן הזדמנות שווה לכל 

 המציעים, וכן לנהוג ביעילות ובחיסכון בכספי הציבור באמצעות שימוש

במנגנון התחרות ותוך שמירה על סדרי מינהל תקין. על העובדים 

הבכירים בעירייה לשמש דוגמה להתנהלות ראויה כדי שזו תשפיע על 

  התרבות הארגונית בעירייה.



 
 


