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 תקציר

 כללי רקע

והוכרזה  המועצה( נמצאת במחוז הצפון -)להלן  המועצה המקומית ִאעבלין

. המועצה פועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות 1960כמועצה בשנת 

ראש  -]נוסח חדש[. ראש המועצה הנוכחי מר מאמון שיח' אחמד )להלן 

, לאחר תקופה של 2010המועצה( נבחר לתפקיד ראש המועצה בדצמבר 

. במליאת המועצה 1את המועצה ארבע שנים שבמהלכן ועדה קרואה ניהלה

( 2015חברים ולראש המועצה שלושה סגנים: סגן בשכר )מינואר  11מכהנים 

 ושני סגנים בתואר.

 12,844התגוררו בתחום המועצה  2016, בשנת 2על פי נתוני משרד הפנים

נוצרים, ושטח שיפוטה התפרש על  43%-מוסלמים וכ 57%-כמהם תושבים, 

ועצה גובלת בעיריות שפרעם וטמרה. המועצה נמצאת דונם. המ 12,032-פני כ

גזבר  .3הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכלכלי של -החברתי בדירוג 3בדרגה 

ומזכיר  הגזבר( -)להלן  1976 מכהן בתפקידו משנת באסם עואדהמועצה מר 

 המזכיר(. -)להלן  2008מכהן בתפקידו משנת  אמיר חביב מר המועצה

משנת יסאם ח'טיב והוא משמש יועצה המשפטי עעו"ד המועצה התקשרה עם 

 .(היועץ המשפטי -)להלן  2011

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את פעולות  2017נובמבר -בחודשים ספטמבר

בנושאים האלה: התקשרויות, ניהול רכש,  2017 - 2014המועצה בשנים 

ה נעשתה העסקת יועצים ונותני שירותים וניהול כוח אדם. בדיקת השלמ

 במשרד הפנים.

 

 
לפקודות המועצות  38משרד הפנים מכוח סעיף מטעם ועדה קרואה היא ועדה שמונתה   1

בין היתר עקב היעדר תפקוד , הרשות המקומיתאת מועצת  פהמחליה, המקומיות ]נוסח חדש[

 בשלטון הביקורת על דוחות ,המדינה מבקרראוי. להרחבה בנושא ועדות קרואות ראו גם 

", פיזור מועצות נבחרות ומינוי ועדות קרואות בשלטון המקומי", (2009) 2008 לשנת המקומי

 .67 עמ'

 .2016לשנת  ,דוח ביקורת מפורט על המועצה המקומית אעבליןמשרד הפנים,   2

. הלשכה המרכזית 2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתוני הרשויות המקומיות לשנת   3

כלכלי של האוכלוסייה לפי -המצב החברתי לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי

 היא הגבוהה ביותר. 10עשר דרגות. דרגה 
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 הליקויים העיקריים

 התקשרויות 

 חוזי ההתקשרותבמועד הביקורת לא היה למועצה רישום מרוכז ומעודכן של 

  .קבלניםעם ספקים ועם  ,עליהם עם נותני שירותים שחתמה

ועדת המכרזים של המועצה לא ניהלה רשימה של ספקים ושל קבלנים 

 ולא קבעה אמות מידה שלפיהן תפנה המועצה 4הרשאים להשתתף במכרז זוטא

, הקובע בין היתר כי 1950-אליהם, כמתחייב מצו המועצות המקומיות, התשי"א

רשימה כזו תהיה פתוחה לעיון הציבור וכל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו 

לרשימה. הרשימה לא הייתה פתוחה לציבור ולרוב פנתה המועצה לספקים 

 שעמם התקשרה בעבר. 

 

 כנדרש בדין מכרז פומבי קיום-יא

המועצה התקשרה עם קבלנים שלא באמצעות עריכת מכרז פומבי אף 

שסכומי ההתקשרות חייבו זאת. במקרה נוסף היא אף פיצלה מכרז להנגשת 

ש"ח  660,000-של ככולל בסכום נפרדים שישה בתי ספר לשני מכרזי זוטא 

 כדי להימנע מפרסום מכרז פומבי.

 

  גזם פסולת לפינוי קבלן עם התקשרות

קבלן א' שזכה במכרז זוטא לביצוע עבודות פינוי פסולת גזם במנוף התחיל 

, כחודש לפני שהתקבלה במועצה הצעת המחיר 2016לפעול כקבלן במרץ 

שלו והצעת מחיר מקבלן נוסף. זאת ועוד, מפרוטוקול ועדת המכרזים לא ניתן 

 הקשור לבחירת הקבלן הזוכהללמוד מה היו שיקוליה של הוועדה בכל 

 .במכרז

תנאים  קבעה לאו חוזה התקשרות למסמכי המכרזהמועצה לא צירפה 

ואף לא הכינה אומדן שיכלול את העלות המשוערת של  להשתתפות במכרז,

 העבודה הנדרשת.

עבודתו  ותמורת ,עם הקבלן לשלוש שנים 2016המועצה התקשרה באפריל 

 ש"ח )כולל מע"ם(. לא 445,000-שילמה לו כ 2017יולי  - 2016מרץ בחודשים 

פרסם מכרז ל מועצהזו בלבד שלנוכח סכומה של ההתקשרות נדרשה ה

שהיא העסיקה את הקבלן הזוכה ושילמה לו עוד  , אלאפומבי ולא מכרז זוטא

 על פגיעה בטוהר המידות. מעיד זכייתו במכרז, והדבר טרם

 
 .1993-כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -מכרז שאינו פומבי; מכרז פומבי  -מכרז זוטא   4
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 ניהול הרכש במועצה

 לא מינתה מנהל קלים היאבכל שנה במיליוני שאף שהמועצה ביצעה רכישות 

וכן לא מינתה ועדת רכש בהרכב שהומלץ בחוזר מנכ"ל משרד  רכש כנדרש

ם . , לפיו נדרש ייצוג בוועדה לגזבר וליועץ המשפטי של המועצה5הפני

פעלה במועצה ועדת קניות שחבריה היו עובד מחלקת הגזברות לחלופין, 

הקניות לא תאם את שנקבע בחוזר  ומנהל מחלקת הגבייה. הרכב ועדת

מנכ"ל משרד הפנים משום שהיועץ המשפטי או נציג מטעמו לא נכללו בוועדה 

 .כנדרש

 

 ונותני שירותים יועציםהעסקת 

 התקשרות עם יועצת לראש המועצה

יועצת חיצונית עם  בחוזה ללא מכרז התקשרה המועצה 2015באוגוסט 

חתמה המועצה עם  2016ואר בפבר. יועצת אישית לראש המועצהלתפקיד 

היועצת על חוזה התקשרות חדש ובו הגדילה את סכום התשלום החודשי 

 ש"ח )לא כולל מע"ם(. 15,000-ש"ח ל 10,000-מ, 50%בשיעור של 

עולה חשש שהעסקתה של היועצת באמצעות חוזה למתן שירותי ייעוץ נועדה 

צה מקומית לעקוף את המגבלה בדבר מספר משרות האמון האפשריות במוע

בהלימה למועצה מקומית  - תושבים 10,000שמספר תושביה עולה על 

את הוראות משרד הפנים הנוגעות להעסקת יועצים ברשות מקומית  אעבלין,

 .ואת כללי קבלת עובדים במועצות המקומיות

 התקשרות עם רואה חשבון חיצוני ללא מכרז פומבי 

צוני לביצוע מגוון שירותים התקשרה המועצה עם רואה חשבון חי 2007במרץ 

המועצה שילמה  .חשבונאיים וזאת ללא מכרז וללא הליך תחרותי כלשהו

מיליון ש"ח )כולל מע"ם( עבור השירותים שהעניק לה  1.84-לרואה החשבון כ

חוזה  ללא מועסקרואה החשבון  2014משנת . 2017עד יולי  2007ממרץ 

 .חתום התקשרות

 

 ניהול כוח אדם במועצה

 מנהל מחלקת חינוך מינוי

לא מכהן מנהל מחלקת חינוך במועצה וזאת לאחר שבהליכים  2014מדצמבר 

 בן משפטיים בבתי הדין לעבודה בוטל מכרז פנימי שפורסם לאיוש משרה זו.

 מחלקת מנהל מקום ממלא בתפקיד מכהן המועצה ראש של ועוזרו דודו

 
 (.6.1.09) 1/2009חוזר מנכ"ל   5
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משרד הפנים  מבלי שהתקיימו התנאים שקבע , וזאת2015 מינואר החינוך

בחוזרי מנכ"ל לאיוש משרה כממלא מקום. העובד מחזיק בתפקיד זה מעבר 

לתקופה המרבית של חצי שנה שנקבעה להעסקת ממלא מקום בתפקיד 

לא בחנה המועצה את  ,סטטוטורי. נוסף על כך, בטרם מונה לממלא מקום

 מקום. במילויאיוש משרה לעמידתו בתנאי הסף כמתחייב 

 פרסמה המועצה מכרז לאיוש משרת מנהל מחלקת חינוך ובסוף 2016במרץ 

היחיד שעמד  במועמד לבחור והחליטה בחינה ועדת התכנסה 2016 אוגוסט

, המועצה ראש של בן דודו גם שהוא - עובד אחר של המועצה -בתנאי הסף 

 העובד האמור .הפנים במשרד השירות מינהל ועדת לאישורה של וזאת בכפוף

בתפקיד מנהל מרכז השכלה וקידום  2012 בנובמבר עצהבמו לעבוד החל

 למכרז, לפיהם נדרש ותק הוא עמד בתנאי הסף 2015לכן רק בנובמבר  נוער,

חשש שהמועצה  מתעורר; בנסיבות האלה לפחות של שלוש שנות ניסיון

עמוד בתנאי הסף למועמד הנבחר לאפשר להשתהתה בפרסום המכרז כדי 

 לתפקיד.

ה מליאת המועצה פה אחד את מינויו של העובד אישר 2016בספטמבר 

העובד  של מינויו את לאשר שלא 6השירות החליטה ועדת 2017 האמור. במרץ

 מצב נוצר כן, על. המועצה לראש המשפחתית קרבתו בין היתר בשל האמור

ממשיך , של ראש המועצה דודו בן עוזרו של ראש המועצה, שהוא גם שבו

לא  השירות שוועדת אף חינוך מחלקת מנהל מקום ממלא בתפקיד לכהן

 אישרה את העסקתו.

 הרשות איוש משרת וטרינר-אי

המועצה  לא איישה ,הווטרינר הקודם מתפקידו תו שלשימועד פר, 2012מיוני 

 2018. בעקבות הביקורת בחרה המועצה בפברואר את משרת וטרינר הרשות

 .1.3.18-וטרינר רשותי שנכנס לתפקידו ב

 יועצת לקידום מעמד האישהמינוי -אי

 המועצה לא איישה את תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה כמתחייב מחוק

 .2000-"סהתש(, האישה מעמד לקידום)יועצת  המקומיות הרשויות

 

 קרבה משפחתית בין הגזבר למזכיר המועצה

 מקום מינתה המועצה את בן אחותו של גזבר המועצה לממלא 2008 ביוני

 .שנה הוא נבחר במכרז פנימי לתפקיד המזכיר אותה ובנובמבר המועצה מזכיר

הסדר מסמך אישרה ועדת השירות את המינוי בכפוף לחתימה על  2011במרץ 

 
מכוח האמור ר הפנים נה שימהיא ועדה שהשירות למועצות המקומיות והאזוריות  מינהל עדתו  6

. ועדה זו דנה במינוי קרובי 1962-לצו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, התשכ"ב 3סעיף ב

לתפקידים  מועצה מקומית ואזוריתעובדי של או  מועצה מקומית ואזורית משפחה של נבחרי

ר אלא לאח במועצה מקומית ואזוריתלא ניתן למנות קרוב משפחה לתפקיד במועצה.  שונים

  קבלת אישור ועדה זו.
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למניעת ניגוד עניינים בעבודתו השוטפת עם הגזבר, שיועבר ב"תוך זמן קצר" 

 לאגף כוח אדם ושכר במשרד הפנים לצורך אישורו.

נים לראש המועצה כי המסמך שהמזכיר הודיע משרד הפ 2011בנובמבר 

העביר ובו הוא מתחייב להימנע מניגוד עניינים אינו חתום בידי היועץ המשפטי 

של המועצה וביקש מראש המועצה לאשר את ההסדר מול היועץ המשפטי 

 ולהמציא מסמך מתוקן בהתאם.

ממועד החלטת ועדת יותר משש שנים ולאחר עד מועד סיום הביקורת, 

ניגוד עניינים למניעת הסדר מסמך המועצה  גיבשהלא השירות על המינוי, 

 .והמשיכה להעסיק את המזכיר תוך התעלמות מהנחיות הוועדה כנדרש

מסמך  של המועצה למשרד מבקר המדינה העתק שלחה 2018בינואר 

מה ; חתיהיועץ המשפטי של המועצה, ללא תאריך חתימת את הנושאהסדר, ה

 במהלך והמועצה הפנים משרד ברשות שהיו ההסדרמסמך  מעותקי נעדרה זו

 נוספהעולה חשש כבד כי החתימה של היועץ המשפטי לפיכך,  .הביקורת

 הודעת בעקבות התאמת זה חשש .הביקורת בעקבות ורק בדיעבד

 על חתימתו כי ציין ובה 2018 מאפריל נוספת בתשובה"ש היועמ

 הביקורת אחרי נוספה אכן עניינים ניגוד למניעתהסדר  מסמך

 .המועצה מזכיר ולבקשת

 ניגוד עניינים של הגזבר והמזכיר

 מכרזים ועדת מוועדות המועצה, כגון היו חברים בכמה והגזבר המועצה מזכיר

 מהמקרים בחלק אותם שהעמיד מהותיים, דבר בעניינים הדנות פיטורין, וועדת

 עניינים. במצב של ניגוד

 

 קרובי משפחה של ראש המועצההעסקת 

 העסקת חתנו של ראש המועצה

לתפקיד מדריך של ראש המועצה חתנו  המועצה את התנימ 2016בפברואר 

, בהיקף של המופעלת בידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים 7בתכנית

וזאת באותו חודש,  וועדת בחינה שהתכנסהעל ידי שנבחר  משרה, לאחר 50%

שחתנו של ראש  ולאחרכנדרש לתפקיד  מכרז פומבימה המועצה פרסש מבלי

 .שהופיע לפני הוועדה יחידהמועמד ההיה  המועצה

מרכז נוער המופעל  מנהל לבחירת בחינה ועדת התכנסה 2016 בספטמבר

בידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר פטירתו של מנהל המרכז 

המועצה לא פרסמה לידיעת הציבור כל מידע בנוגע למשרת  .2016באפריל 

שהתפנתה וממילא גם לא קיימה הליך תחרותי לאיוש  מנהל מרכז הנוער

 שהופיע היחיד המועמד וחתנו היה המועצה, ראש יו"ר הוועדה היה .המשרה

 
 תכנית "עתיד בטוח".  7
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אף שחתנו של ראש המועצה לא עמד בתנאי הסף שנקבעו הוא  .הוועדה בפני

 רלוונטיים למשרה.הירתו הייתה מותנית ברישום ללימודים נבחר לתפקיד ובח

הודיעה הממונה על המחוז במשרד הרווחה והשירותים החברתיים  2017ביוני 

 ,עמידת מנהל מרכז הנוער בדרישות התפקיד לניהול המרכז-כי עקב אי

בפועל הפסיק  במימון שכרו של המנהל הנבחר. משרדה תופסק השתתפות

 במימון כבר באותו החודש. המשרד את השתתפותו

 העסקת בתו של ראש המועצה

 2014ראש המועצה חתם על חוזה ההעסקה של בתו במועצה מאוקטובר 

לתפקיד מרפאה בעיסוק במשרה חלקית של חמש שעות שבועיות במסגרת 

הגדילה המועצה  2015החל מפברואר  מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.

 בשתי שעות שבועיות נוספות.את משרת בתו של ראש המועצה 

 

 ההמלצות העיקריות

על המועצה להבטיח כי יתקיימו מכרזים פומביים ומכרזי זוטא כנדרש. עליה 

בו תערוך רישום מרוכז  לקבוע אמות מידה לבחירת ספקים, לנהל פנקס חוזים

 לבחורד יהקפ, לנהל רשימת ספקים ולומעודכן של פרטי כל התקשרויותיה

 .ספקים כמה יהם שלהצעותמתוך את ההצעה הזוכה 

על המועצה לבחון את המשך ההתקשרות עם הקבלן לפינוי גזם, לתקן 

ולפעול  בהתייחס להתקשרות האמורה, לאלתר את הליקויים שהועלו

 עשו כדין.יי ככלל התקשרויותיהש

ערוך באמצעות היחידה לחיוב אישי בירור מעמיק של על משרד הפנים ל

 פינוי גזם.קשרות עם הקבלן לבכל הנוגע להת העובדות

להליך ושקופות בנוגע אמות מידה ברורות  ולפרסם לקבוע המועצה על

 תההצעה הטובה ביותר מבחינ ה שלהבחירה של היועצים, שיאפשרו בחירת

מחיר ואיכות. הדבר יתרום להגברת אמון הציבור ברשות המקומית ויצמצם את 

  החשש ממשוא פנים.

ני כוח האדם ולפרסם מכרזים לאיוש משרות המועצה לנהל את עניי על

במועצה כנדרש. כמו כן, עליה להימנע מהעסקת קרובי משפחה בניגוד לדין 

ולהימנע ממצב של ניגוד עניינים בהעסקתם. זאת ועוד, עליה לאייש משרות 

, לרבות משרות מנהל מחלקת חינוך ויועצת לקידום שטרם אויישו סטטוטוריות

  .מעמד האישה

הפנים לקיים פיקוח ובקרה כדי לקיים את החלטת ועדת השירות  על משרד

ולפעול לאלתר במטרה למנוע את מצב ניגוד העניינים שגזבר המועצה 

 ., בשל הקרבה המשפחתית הקיימת ביניהםוהמזכיר מצויים בו
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 סיכום

, חלקם חמורים, בתפקוד וליקויים כשלים על מלמדיםהביקורת  ממצאי

 העסקתרכש והתקשרויות,  בנושא ובפעולותיהם והעומד בראשה המועצה

-אי: האלה הליקויים הועלו היתר בין האדם. כוח וניהול שירותים ונותני יועצים

עם קבלן לפינוי פסולת גזם תוך פגיעה  התקשרות, כדין מכרזיםעריכת 

 למתן חוזה באמצעות המועצה לראש חיצונית יועצת העסקתהמידות;  בטוהר

 המועצה ראש של אישית כעוזרת שימשה היא שלמעשה בעוד ייעוץ שירותי

 העסקה של זה שאופן חשש עולה ומתוך כך, השוטפות משימותיו במכלול

 האפשריות האמון משרות מספר את שמגבילים הכללים את לעקוף נועד

 בניגוד שנים מעשר יותר במשך חשבון רואה עם התקשרות; מקומית במועצה

מנהל  משרות, לרבות סטטוטוריות משרותאיוש -ואי תקין מינהל לסדרי

 עצת לקידום מעמד האישה.ומחלקת חינוך, וטרינר הרשות וי

מזכיר ה וביןבין גזבר המועצה  חמור עניינים ניגוד של מקרה עלה בביקורת

נושא ניגוד העניינים בין  את הרילא הסד המועצהבן אחותו של הגזבר.  אשהו

 משרדהמזכיר לתפקיד. כמו כן,  של ומינוי מועדהשניים במשך עשר שנים מ

 להמצאתעו בהחלטת ועדת השירות קבהתנאים שנ מילוי אחרהפנים לא עקב 

 ניגודי והתגלו במכרזים פגמים הועלו עוד. עניינים למניעת ניגוד מסמך הסדר

של ראש  משפחה קרובי, לרבות העסקת משרות לאיוש הנוגע בכלעניינים 

 חתנו, בתו ובן דודו. -המועצה 

היועץ המשפטי, הגזבר, המזכיר  -ל ראש המועצה ועל שומרי הסף במועצה ע

לפעול לאלתר בהתאם לאחריותם ולסמכותם כנאמני ציבור לתיקון  -והמבקר 

הליקויים שהועלו בדוח זה, בתוך פרק זמן סביר, כדי להבטיח שהמועצה 

תנהל את משאביה כנדרש על פי סדרי מינהל תקין. על משרד הפנים, 

דו כמאסדר של הרשויות המקומיות, לבחון את תפקודם של המועצה בתפקי

ושל בעלי התפקידים בה ולשקול להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו 

לצורך תיקון הליקויים כאמור. כמו כן, עליו לפעול למניעת הישנותם של 

 הליקויים בתפקוד המועצה גם בעתיד.
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 מבוא
והוכרזה  המועצה( נמצאת במחוז הצפון -)להלן  המועצה המקומית ִאעבלין

. המועצה פועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות ]נוסח 1960כמועצה בשנת 

ראש המועצה(  -חדש[. ראש המועצה הנוכחי מר מאמון שיח' אחמד )להלן 

, לאחר תקופה של ארבע שנים 2010נבחר לתפקיד ראש המועצה בדצמבר 

 חברים 11. במליאת המועצה מכהנים 8את המועצה שבמהלכן ניהלה ועדה קרואה

 ( ושני סגנים בתואר.2015ולראש המועצה שלושה סגנים: סגן בשכר )מינואר 

 תושבים, 12,844 המועצה בתחום התגוררו 2016 , בשנת9על פי נתוני משרד הפנים

 12,032-ושטח שיפוטה התפרש על פני כ נוצרים, 43%-מוסלמים וכ 57%-מהם כ

הלשכה המרכזית כלכלי של -החברתי בדירוג 3המועצה נמצאת בדרגה דונם. 

 78%-ו 81%עמד שיעור הגבייה במועצה על  2016-2015. בשנים 10לסטטיסטיקה

 -)להלן  1976 מכהן בתפקידו משנת באסם עואדגזבר המועצה מר  .בהתאמה

 -)להלן  2008מכהן בתפקידו משנת  אמיר חביב מר ומזכיר המועצה הגזבר(

והוא משמש יועצה המשפטי  עיסאם ח'טיבעו"ד המועצה התקשרה עם  כיר(.המז

 .(היועץ המשפטי -)להלן  2011משנת 

, הסתכם תקציב 2016על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת 

המועצה סיימה את השנה בעודף  מיליון ש"ח; 60-כ המועצה באותה שנה בסך

שלה לסוף השנה הסתכם עומס המלוות מיליון ש"ח, ואילו  1.3-תקציבי בסך כ

 מיליון ש"ח. 15.2-בכ

עובדים  129 משרות; 189-ב עובדים 269העסיקה המועצה  2017 בספטמבר

 .)רווחה וחינוך( והשאר עובדים מוניציפליים משרות ייעודיותב

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את פעולות  2017נובמבר -ם ספטמברבחודשי

בנושאים האלה: התקשרויות, ניהול רכש, העסקת  2017 - 2014המועצה בשנים 

 יועצים ונותני שירותים וניהול כוח אדם. בדיקת השלמה נעשתה במשרד הפנים.

 

 

 
לפקודת המועצות  38משרד הפנים מכוח סעיף מטעם ועדה קרואה היא ועדה שמונתה   8

בין היתר עקב היעדר תפקוד , הרשות המקומיתאת מועצת  פהמחליה, המקומיות ]נוסח חדש[

 בשלטון הביקורת על דוחות ,המדינה מבקרראוי. להרחבה בנושא ועדות קרואות ראו גם 

", פיזור מועצות נבחרות ומינוי ועדות קרואות בשלטון המקומי, "(2009) 2008 לשנת המקומי

 . 67 עמ'

 .2016לשנת  ,דוח ביקורת מפורט על המועצה המקומית אעבליןמשרד הפנים,   9

זית . הלשכה המרכ2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתוני הרשויות המקומיות לשנת   10

כלכלי של האוכלוסייה בעשר -לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתי

 היא הגבוהה ביותר. 10דרגות, כאשר דרגה 
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 המועצה  התקשרויות
 בין היתר בו תתקייםהתקשרויותיה באופן ש מקומית לנהל אתהרשות העל 

תחרות הוגנת המאפשרת לכל מועמד מתאים להתמודד באופן שוויוני )עקרון 

לשם  11מכרז פומבי ביצועהשוויון(. הדרך העיקרית לשמירה על עיקרון זה היא 

קביעת זהות נותן השירות שעמו תתקשר. עיקרון זה צריך להיות נר לרגלי 

 ,. פטור מחובת מכרזפומבי במכרז המחוקק אינו מחייבּהבמקום שבו הרשות גם 

את הרשות המקומית מחובת הנאמנות  גם כאשר הוא חל על פי חוק, אינו פוטר

ושאת זכויותיו שהופקדו בנאמנות בידיה היא  היא משרתתשאותו כלפי הציבור 

 .12מחלקת

נקבע צו המועצות(,  -)להלן  1950-תשי"אהצו המועצות המקומיות, ל 192סעיף ב

מקומית לא תתקשר בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת כי מועצה 

 -)להלן  טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת הרביעית לצו

 .התוספת הרביעית(

מועצה מקומית שמספר תושביה אינו עולה על  כינקבע בתוספת הרביעית 

 קטן  התקשרותנפש רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם סכום ה 20,000

מכרז  -היא רשאית להתקשר במכרז שאינו פומבי )להלן  ש"ח, וכן 69,900-מ

ש"ח.  349,400אך אינו עולה על  ש"ח 69,400זוטא( אם סכום ההתקשרות הוא 

אשר למספר הספקים שיש לשתף במכרז זוטא נקבע כי אם ערכו של החוזה 

לולים ש"ח יש לפנות לארבעה ספקים לפחות הכ 174,700אינו עולה על 

 174,700. בהתקשרות בסכום של 13ברשימת הספקים הזכאים להשתתף במכרז

תפנה מועצה מקומית לשישה ספקים לפחות הכלולים ש"ח  349,400ש"ח עד 

ש"ח מחייבת מכרז  349,400-מ בסכום הגבוההתקשרות ברשימה האמורה. 

 להמליץ עלרשאית שלא  15ת המכרזיםועדכי  בתוספת הרביעית עוד נקבע .14פומבי

יכולתו של בעל ההצעה באו  בניסיונוההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכשרו, 

 היא עדה כאמורוהחליטה הואם לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו; 

 הוראה זו לא תחול על מכרז זוטא. .תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה

עם קבלנים להתקשרויות המועצה  פירוט ממצאי הביקורת בנוגעלהלן 

 ועם נותני שירותים:

התקשרה המועצה עם קבלנים ועם נותני שירותים בסכום  2017 עד 2014בשנים 

 מכרזים פומביים מיליון ש"ח. עיקר המכרזים שפרסמה המועצה, הן 14.5-של כ

 
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה  -מכרז פומבי   11

 .1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 15

 (.2005) 260, 241( 6, פ"ד נ"ט)עיריית רחובות נ' שבדרון 9660/03עע"ם   12

 ".היעדר רשימת ספקים וקבלניםראו בהמשך פרק "  13

. כל הסכומים מעודכנים לפי מדד המחירים אתר משרד הפנים באינטרנטמ הנתונים נלקחו  14

 והם אינם כוללים מע"ם. 2017לצרכן שהתפרסם בחודש יוני 

-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 8לצו המועצות; סעיף  123בסעיף כהגדרתה  -ועדת מכרזים   15

1993. 
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מכרזי זוטא, היו "מכרזי הנחה"; כלומר, מכרזים המפרטים מהם הטובין או  והן

כתבי כמויות עם אומדן מחירים, ועל בסיסם  העבודות הנדרשים בצירוף

המציעים מתבקשים להציע הנחה כוללת או הנחה לפריטים בכתבי הכמויות. 

 במכרזים שנבדקו נבחרו הזוכים על פי קריטריון "המחיר הזול ביותר".

 

 רישום ועדכון של חוזים

, 1988-( לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, התשמ"ח7)4לפי תקנה 

תנהל רשות מקומית רישומי עזר לצרכי ניהול מערכת הנהלת החשבונות שלה, 

 הכוללים בין היתר "פנקס חוזים".

במועד הביקורת לא היה למועצה רישום מרוכז ומעודכן של החוזים עליהם 

פנקס  -חתמה במסגרת התקשרויותיה עם נותני שירותים ועם קבלנים )להלן 

ה יהנמצא כי הוא  אך פנקס חוזיםהמועצה חוזים(. במהלך הביקורת הכינה 

למשל, חלק מהספקים ומנותני השירותים לא הופיעו בפנקס  חלקי ולא עדכני;

 מה.סיואו התקשרות ה מועד תחילת לא צויןהחוזים ובחלק מ החוזים

עיר למועצה כי עליה לנהל פנקס חוזים כנדרש ממשרד מבקר המדינה 

בתקנות. כמו כן, עליה להבטיח כי פנקס החוזים יהיה עדכני ויכלול את 

התקשרויותיה עם נותני השירותים. פנקס חוזים מלא ועדכני  מלוא פרטי

מהלך תקופת ההתקשרות, יאפשר לה לקיים מעקב ובקרה נאותים אחר 

להתריע מבעוד מועד  של החוזים, או מועד חידושםובתוך כך לעקוב אחר 

על פקיעת תוקפם ועל שינויים אחרים המחייבים בדיקה מחודשת של 

 ההתקשרויות.

מסרה המועצה כי בטעות  2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

ובהיסח הדעת לא עודכנו חלק מהחוזים שהמועצה חתמה עליהם ולא תויקו 

ותו מחדש באופן שיכלול את כל החוזים בפנקס החוזים, והיא תדאג לערוך א

 שהמועצה צד להם.

 

 היעדר רשימת ספקים וקבלנים

תנהל רשימה של  ת המכרזיםועד )ב( לתוספת הרביעית נקבע כי8 בסעיף

רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את אמות המידה הקבלנים של ספקים ו

חה לעיון הרשימה תהיה פתו רשימת ספקים(. -יהם )להלן שלפיהן יפנו אל

עדה תדון וכל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והווהציבור 

ועדה החליטה שלא לצרף לרשימה קבלן או ספק כאמור או וה אם .בבקשתו

לא הוועדה  ;תנמק את החלטתה היאהחליטה למחוק מהרשימה ספק או קבלן 

את טענותיו  שטוחלאותו ספק או קבלן ל שאיפשרהאלא לאחר  תקבל החלטה

 בפניה.
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 מכרזי רוב במסגרת

 שניהלה הזוטא
 נהגה היא המועצה

 למספר לפנות
 ספקים של מצומצם

 שנדרש מכפי
 על הרביעית בתוספת

 ההתקשרות סכומי פי

 

עוד נקבע בתוספת הרביעית כי "הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר 

המועצה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים 

שראש המועצה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט האמור יהיה 

פת קובעת מספר מזערי של פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו". התוס

ספקים שיש לשתף במכרז זוטא )לפי ערכו הכספי של החוזה המוצע ומספר 

כל ספק או קבלן הכלול ברשימה לסוג החוזה תושבי הרשות המקומית(, ו

המוצע יהיה רשאי להשתתף במכרז זוטא אם ביקש זאת והגיש את מסמכי 

 המועד שנקבע להגשת הצעות. עדהמכרז 

של  להתקשרות תנאי היא ספקים רשימת של קיומה יכ עולה מהאמור

 ברשימה מדובר אין כי מודגש זוטא; מכרז באמצעות מקומית רשות

את רשימת  לקבוע הרשות המקומית. על הרשות המוחזקת על ידי אקראית

 ותאפשר ולקבלנים לספקים פומבית הודעההספקים לאחר שתפרסם 

הרשות לפרט את על  כאמור, ודעה. בהת הספקיםלהיכלל ברשימ להם

 פרט לפטור .תנאי הסף, למשל היות הספק בעל רישיון הנדרש לפי דין

 ,ככל מכרז אחר על הרשות המקומית לנהל מכרז זוטא, פומבי פרסוםמ

 ודיני המכרזים. תוספת הרביעיתה הוראותחלים על מכרז זה ו

בביקורת נמצא כי רשימת הספקים שהייתה במועצה הוכנה על ידה כבר  .1

ועדת המכרזים לא קבעה אמות מידה שלפיהן יפנו אל . 2011בשנת 

הספקים והקבלנים, ולרוב פנתה המועצה לספקים שעמם התקשרה בעבר. 

 ניתנה ולמעשה לא הציבור לעיוןלא הייתה פתוחה האמורה רשימה ה

בה. רק  להיכלל בקשה להגיש כל אפשרותם לספקים ולנותני שירותי

בחלוף כשש שנים מהכנתה פעלה המועצה לעדכון הרשימה ופרסמה 

 בעיתונות הודעה לספקים ולקבלנים להגיש בקשה להיכלל בה.

עוד נמצא כי במסגרת רוב מכרזי הזוטא שניהלה נהגה המועצה לפנות  .2

פי סכומי למספר מצומצם של ספקים מכפי שנדרש בתוספת הרביעית על 

ההתקשרות. להלן כמה דוגמאות: מכרז לשירותי גינון בתחום המועצה 

המועצה פנתה לשלושה קבלנים אף שההיקף הכספי של  -ומוסדותיה 

ההתקשרות חייב פנייה לשישה ספקים; מכרז לשיפוצים והרחבה של 

המועצה פנתה לחמישה ספקים אף  -המחלקה לשירותים חברתיים 

המועצה פנתה  -ספקים; מכרז לסלילת כביש שנדרשה לפנות לשישה 

  לשלושה ספקים אף שהיה עליה לפנות לארבעה ספקים.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שפנתה למספר מצומצם 

של ספקים ושל נותני שירותים ועל כך שלא ניהלה רשימת ספקים 

עדכנית כנדרש בתוספת הרביעית; ובכך למעשה בהתנהלותה נמנע 

לפעול ממנה האפשרות להתקשר במכרז זוטא כדין. על המועצה 

 בעניין זה כנדרש בצו המועצות.

היא פרסמה בעיתונות הודעה  2017יינה המועצה כי באוגוסט בתשובתה צ

לספקים ולקבלנים להגיש בקשה עד סוף אותו החודש, להיכלל ברשימת 
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הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של המועצה. עוד 

ציינה כי היא תפרסם בהקדם את רשימת הספקים באתר האינטרנט של 

 המועצה.

 

 כנדרש בדיןקיום מכרז פומבי -אי

התקשרה עם קבלנים שלא באמצעות עריכת  שהמועצה מקרים נמצאו בביקורת

 להלן הפרטים: .מכרז פומבי אף שסכומי ההתקשרות חייבו זאת

ביקשה המועצה לקבל הצעות  2017בינואר  :תרבות באולם שיפוצים עבודות

מחיר באמצעות מכרז זוטא לביצוע עבודת חיפוי וריצוף באולם תרבות בתחום 

ש"ח )כולל  486,000-המועצה. נמצא כי האומדן לביצוע העבודה הסתכם בכ

מע"ם(, דהיינו בסכום המחייב עריכת מכרז פומבי; המועצה לא ערכה מכרז 

עבודות השיפוץ באמצעות קבלת  פומבי ובחרה להתקשר עם ספקים לביצוע

 הצעות מחיר ממספר מצומצם של קבלנים.

עת שניהלה את  לב ובתוםבתשובתה ציינה המועצה כי היא "פעלה בטעות 

עניין ביצוע עבודות השיפוצים במסגרת מכרז זוטא )והזמנת הצעות מששה 

ש"ח )לפני מע"ם(  696,000קבלנים( בסוברה כי הסכום במכרז זוטא הינו 

" )ההדגשות למועצות ולא לעיריותיעבד התברר, כי זה הסכום המתאים שבד

 במקור(.

המועצה קיבלה ממשרד החינוך התחייבות תקציבית לשיפוץ  :ספר בית שיפוץ

ש"ח. האומדן לביצוע העבודה שהכין  516,000-בית ספר יסודי ג' בסכום של כ

שהיקף העבודה ש"ח )כולל מע"ם(. אף  467,000-מהנדס המועצה הסתכם בכ

עם ספקים לביצוע השיפוץ  חייב פרסום מכרז פומבי בחרה המועצה להתקשר

 קבלת הצעות מחיר בהליך של מכרז זוטא. באמצעות

ם ופרס ות חייביוההתקשרומשרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי סכומי 

באופן בו פועלת המועצה, היא  ולא מכרז זוטא כפי שעשתה.מכרז פומבי 

 ליתן של הוראות הדין בנושא.קרת את תכעמ

 

 התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת גזם 

ככל  ,מכרז זוטאעל  פומבי של הבקשה להצעות, פרסוםמ כאמור, פרט לפטור

 )ד(8בסעיף  ודיני המכרזים. תוספת הרביעיתה הוראותחלים מכרז אחר, 

הכלולים הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים נקבע כי "לתוספת הרביעית 

ברשימה תיעשה על ידי משלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, או על 

 ".ידי מסירה לידי הנמען בידי מזכיר המועצה

פינוי קיבלה המועצה משני ספקים הצעות מחיר ל"עבודות  2016בפברואר 

 פסולת גזם במנוף". 
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 במכרז שזכה', א קבלן
 באפריל גזם לפינוי
 לפעול התחיל, 2016

, 2016 במרץ כקבלן
 לפני כחודש

 במועצה שהתקבלו
 המחיר הצעות שתי

 לה שהוגשו

 

א'  חברה עולה כי הצעת המחיר של 11.4.16-מעיון בפרוטוקול ועדת המכרזים מ

קבלן א'( והצעת  -)לא כולל מע"ם( ליום עבודה )להלן ש"ח  1,680הייתה 

 -ש"ח )לא כולל מע"ם( ליום עבודה )להלן  1,700המחיר של חברה ב' הייתה 

קבלן ב'(. נוסף לחברי ועדת המכרזים השתתפו בישיבה מזכיר המועצה, הגזבר, 

 עצה.עו"ד מטעמו של היועץ המשפטי של המועצה ומבקר המו

 בבדיקת ההתקשרות הועלו הליקויים האלה:

 

  ההחלטה על בחירת הזוכה

בביקורת הועלה כי לא נמצאו בתיק המכרז העתקי פנייתה של המועצה לשני 

 הספקים שהגישו הצעות.

עוד הועלה כי תחום העיסוק של קבלן ב' הוא "קידוחי מחקר ובדיקות 

 ולא, פסולת באמצעות מנוףקרקע" והוא אינו עוסק כלל בפינוי ואיסוף של 

 .קיבלה ממנו הצעת מחיר על כן, מדוע המועצה ברור

לפני כחודש  ,2016 במרץ התחיל לפעול כקבלן שזכה במכרז' א קבלן כי נמצא

זאת ועוד, מפרוטוקול ועדת המכרזים לא  קבלת שתי הצעות המחיר במועצה.

לבחירתו של קבלן בכל הקשור ועדת המכרזים  של שיקוליההיו  מהניתן ללמוד 

  א' כקבלן הזוכה.

היא חשש שהאופן שבו ה עולהמבקר המדינה מעיר למועצה כי  משרד

 לה להעדיף את קבלן א' נועד לאפשר הזוכה הקבלןפעלה לבחירת 

ולהימנע מקיום הליך שוויוני ותחרותי בין מציעים פוטנציאליים, והמהלך 

 שעשתה נעשה למראית עין בלבד.

 

 צירוף חוזה ומסמכים אחרים למכרז-אי

לתוספת הרביעית מפורטים המסמכים שיש לכלול בכל מכרז, פומבי  10בסעיף 

מסמכי המכרז( וכן הנושאים הטעונים פירוט במסמכים אלה,  -או זוטא )להלן 

התכנית , המוצעהחוזה נוסח של  ,מכרזלהשתתפות ב ם מוקדמיםתנאיובכלל זה 

כל וכן  מחיריםהצעת וטופסי כתבי כמויות חוזה, והמפרטים הנוגעים לביצוע ה

 שראש המועצה ימצא לנכון למסור או לדרוש הנוגעים גם מסמך אחרמידע או 

 יכולתו של המציע.לו לניסיונוכושרו, ל

תנאים  קבעה לא חוזה התקשרות, למסמכי המכרזהמועצה לא צירפה 

חוזה, ה יישוםמפרטים הנוגעים לאו  ביצוע תכניתולא הכינה  להשתתפות במכרז

 .הצעת מחיריםולכמויות הכתבי ל
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על שלא צירפה למסמכי המכרז את 

פסי וטוכתבי כמויות כלל המסמכים הנדרשים, בין היתר נוסח החוזה, 

 , וזאת בניגוד לקבוע בתוספת הרביעית.הצעת מחירים

 

 היעדר אומדן

לפני תום המועד להגשת ההצעות קובע כי לתוספת הרביעית  )א(11סעיף 

בתיבת המכרזים או מי שהוא הסמיכו לכך,  ,במכרז יפקיד יו"ר ועדת המכרזים

 לפי סעיףהכרוכות בחוזה המוצע.  ההכנסותאו אומדן מפורט של ההוצאות 

על ועדת המכרזים לקבל את החלטתה הסופית בהתחשב לתוספת, )ב( 22

האומדן  בתוספת הרביעית כיעוד נקבע  .שהופקד בתיבת המכרזים באומדן

פירוט של כל מרכיבי העלות המשוערים  על האומדן לכלול .16יירשם בפרוטוקול

 .17מולם תעמיד ועדת המכרזים את מרכיבי העלות המוצעיםו

מעיון בפרוטוקול דיון ועדת המכרזים עולה כי הגזבר אישר כי קיים תקציב 

ל סכום לביצוע העבודות למכרז האמור, אך הוא לא הציג בפני הוועדה פירוט ש

התקציב השנתי או הכולל שהוקצה לביצוע העבודה. ועדת המכרזים החליטה כי 

 קבלן א' הוא הזוכה במכרז והמליצה בפני ראש המועצה להתקשר עמו.

נמצא כי המועצה לא הכינה אומדן של עלות העבודה או תחשיב של היקף 

ת האמורות להתבצע במסגרת המכרז, שהיה בהם די כדי להביא אהעבודות 

 המועצה לידי מסקנה שההתקשרות צריכה להיעשות באמצעות מכרז פומבי.

הכנת -לראש המועצה ולוועדת המכרזים כי אי מעירמשרד מבקר המדינה 

לדין, והדבר מונע מוועדת המכרזים  אומדן לעלות העבודה עומד בניגוד

 מקור להשוואה בין מרכיבי העלות המשוערים למרכיבי העלות המוצעים.

 

  עריכת מכרז פומבי התקשרות ללא

על חוזה  2016בהתבסס על המלצת ועדת המכרזים חתמה המועצה באפריל 

התקשרות לשלוש שנים עם קבלן א'. מבדיקת כרטסת הנהלת חשבונות נמצא 

שילמה המועצה לקבלן א' תשלום חודשי  2017יולי  - 2016כי בגין התקופה מרץ 

ש"ח  445,000-והסתכם באותה תקופה בכ ש"ח, 32,000-ש"ח ל 22,500שנע בין 

 )כולל מע"ם(.

 
 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על דוחות ,המדינה מבקרעל חשיבותו של האומדן ראו גם   16

 . 279", עמ' התקשרויות של רשויות מקומיות עם קבלנים לפינוי פסולת" ,(2014) 2014

 (.8.7.10פורסם במאגר ממוחשב, ) עיריית אשקלון בע"מ נ' 1986שלג לבן  9241/09 םעע"  17
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 לזכות זקפה המועצה

 של תשלום' א קבלן
 בגין ח"ש 28,000-כ

 פסולת לפינוי עבודות
 שביצע במנוף גזם

 החלטת לפני כחודש
 על המכרזים ועדת
 זכייתו

 

א' בגין  לקבלן ששולם הסכום כי למועצהמבקר המדינה מעיר  משרד

מתקופת ההתקשרות  מחצית שהיא כאמור רק, האמורההתקופה 

 לפרסםהמועצה  את הוא כשלעצמו מחייב, ההתקשרות בחוזה שנקבעה

 .זוטא מכרז ולא פומבי מכרז

ועצה כי היא ערכה מכרז זוטא משום שהיא לא צפתה את בתשובתה ציינה המ

היקף העבודה החודשי או השנתי ולא הייתה לה כל כוונה לעקוף את הצורך 

בעריכת מכרז פומבי. היא הוסיפה כי תגובתה זו מובאת גם בשמם של חברי 

ועדת המכרזים, ולטענתה הם פעלו בתום לב ומתוך שיקולים אובייקטיביים 

 בלבד.

מפורט של  אומדן מכינה הייתהקר המדינה מעיר למועצה כי לו מב משרד

ההוצאות הכרוכות בהתקשרות לפינוי גזם על בסיס היקף העבודות 

בצו  כנדרש שביצוען נדרש באופן שוטף ובהתחשב באומדן המחיר שלהן,

היה מתברר לה מלכתחילה כי ההתקשרות צריכה להיעשות  המועצות,

 באמצעות מכרז פומבי.

 

 לקבלן א' והתקשרות עמו לפני שנבחר כזוכה תשלום

, בטרם החליטה ועדת 26.3.16-מבדיקת כרטסת הנהלת החשבונות עולה כי ב

 המכרזים כי קבלן א' הוא הזוכה במכרז, זקפה המועצה לזכותו תשלום של 

ש"ח, וזאת על סמך חשבונית שהוא הגיש למחלקת הגזברות בגין  28,000-כ

אחרי  , יום12.4.16. ביום 2016במנוף שביצע בפברואר  עבודות לפינוי פסולת גזם

שוועדת המכרזים אישרה את זכייתו, שילמה המועצה לקבלן א' את הסכום 

  האמור.

 ואף קבלן א' את במכרז העסיקה המועצה זכייתו כבר לפני כי אפוא יוצא

 הנהלת חשבונות. בכרטסת זקפה לזכותו תשלום

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה רבה לראש המועצה ולוועדת 

המכרזים כי תפקודם בהליך בחירתו של קבלן א' מעלה חשש ממשי 

כבר לפני הפנייה שההחלטה על הבחירה הייתה גמורה ומנויה בלבם 

לשני הספקים, וכל הדיון בוועדת המכרזים נועד להכשיר בדיעבד את 

א' עם קבלן  כי ההתקשרות מועצההעסקתו. משרד מבקר המדינה מעיר ל

 בחוןל. על המועצה המידות בטוהרתוך פגיעה נעשתה  לפינוי פסולת גזם

הקבלן, לתקן לאלתר את הליקויים אותו את המשך ההתקשרות עם 

 ולפעול שכל התקשרויותיה יעשו כדין. ועלושה

 03/16המועצה מסרה בתשובתה כי "התשלום מלפני ההסכם הינו עבור חודש 

וזה נעשה במסגרת עבודה נחוצה וחירום בישוב בשל הצטברות ערימות הגזם 

והפסולת ברחבי הישוב וזאת לפי ועפ"י סמכויותיו של ראש המועצה. בנסיבות 
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 מכרז לערוך במקום
 להנגשה אחד פומבי

 ספר בתי שישה של
 את המועצה פיצלה
 מכרזי לשני המכרז

, העבודה לביצוע זוטא
 זוטא מכרז כל דהיינו
 של בהנגשה עסק

 ספר בתי שלושה

 

נכונות המועצה להפסיק את עבודתו של הקבלן הנ"ל עקב העניין ונוכח כוונת ו

וכתוצאה מהערות המבקר, ברי שמדובר 'בפגם' שתוקן ו/או יתוקן". עוד מסרה 

 .23.2.18-כי היא הודיעה לקבלן על הפסקת ההתקשרות עמו מ

מסר היועץ המשפטי של המועצה למשרד מבקר המדינה  2018בתשובתו מינואר 

 .ויים הנטענים ולו היה יודע עליהם הוא לא היה מאשרםכי הוא לא ידע על הליק

 של המשפטי משרד מבקר המדינה מעיר למבקר המועצה, לגזבר וליועץ

המכרזים כי מתוקף תפקידם כשומרי  בוועדת ישבמטעמו  נציגש המועצה

סף הם היו אמורים להתריע בפני ראש המועצה וועדת המכרזים על 

הכנת אומדן, -רת קבלן א', ובהם איהליקויים הרבים שעלו בהליך בחי

צירוף מלוא מסמכי המכרז -עריכת מכרז זוטא במקום מכרז פומבי ואי

כנדרש בצו המועצות המקומיות; וחמור מכך, כבר לפני הדיון בוועדת 

המכרזים ובטרם חתימת חוזה התקשרות עמו החל הקבלן בביצוע 

 העבודות ואף נזקף תשלום לזכותו.

ונה העגומה המצטיירת מתפקוד המועצה בכל לנוכח הממצאים והתמ

באמצעות לערוך,  הנוגע למסירת העבודה לקבלן הזוכה, על משרד הפנים

מעמיק של בירור באגף לביקורת רשויות מקומיות,  היחידה לחיוב אישי

העובדות, ולפי תוצאותיו לשקול אם ראוי לנקוט אמצעים לחיוב אישי או 

 העומדות לרשותו בדין.אמצעים אחרים על פי הסמכויות 

מסר משרד הפנים למשרד מבקר המדינה כי אגף  2018פברואר מ בתשובתו

קיים חשש אם אכן  ,יבחן את הנושא במשרדבכיר לביקורת ברשויות המקומיות 

 להוצאה שאינה כדין.

 

 פיצול מלאכותי של מכרז

עמדה מועצה מקומית להתקשר בזמן לתוספת הרביעית נקבע כי " 5 סעיףב

במספר חוזים להזמנת אותם טובין, או לביצוע עבודות המהוות למעשה  אחד

חוזה  -ין תוספת זו ילענ -עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו 

 ".אחד

קיבלה המועצה ממשרד החינוך התחייבות להקצאת מימון בסכום  2014בשנת 

במסגרת  ש"ח להנגשה של שישה בתי ספר בתחום המועצה. 660,000של 

על המועצה לפרסם  -התחייבות זו העמיד משרד החינוך תנאי לקבלת המימון 

 מכרז לבחירת הקבלן הזוכה לביצוע העבודה. 

נמצא כי במקום לערוך מכרז פומבי אחד פיצלה המועצה את המכרז לשני מכרזי 

זוטא לביצוע העבודה האמורה, דהיינו כל מכרז זוטא עסק בהנגשה של שלושה 

במכרז הראשון הסתכמה העלות  בתי ספר. על פי האומדנים שהכינה המועצה,

ש"ח. כל אחד  321,000-ש"ח ובמכרז השני בכ 335,000-לביצוע העבודות בכ

ממכרזי הזוטא נשלח לשישה ספקים; במכרז הראשון הוגשו שתי הצעות מחיר 

ובמכרז השני הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד. בדיון שקיימה ועדת המכרזים 
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ורים היא המליצה לקבל את ההצעות על שני מכרזי הזוטא האמ 2014באוקטובר 

הזוכים הייתה חלוקת העבודה בין הקבלנים הזולות ביותר בשני המכרזים. 

 ג' קבלןולש"ח  317,000-כ לקבלן ב' תשולם תמורת התקשרות בסך כדלקמן:

בגין  ש"ח 33,000-עוד כש"ח ו 301,000-כ תשולם תמורת התקשרות בסך

 פיקוח.הוצאות 

, הגישה המועצה למשרד החינוך חשבון אחד על 2016בסיום העבודות, במרץ 

ש"ח. פועל  652,000-שם שני הקבלנים בגין שתי העבודות; החשבון הסתכם בכ

יוצא מכך, כי עבודה שעלות ביצועה חייבה פרסום מכרז פומבי פוצלה באופן 

 מלאכותי לשתי עבודות.

נים משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי פיצול העבודה בין שני קבל

והכול תוך פגיעה  ,נועד לעקוף את החובה לערוך מכרז פומבי כדין

 .בעקרון השוויון

המועצה ציינה בתשובתה כי בשל הצורך והדחיפות לסיים את העבודה בתוך 

זמן קצר היא החליטה בתום לב להתקשר במסגרת מכרזי זוטא נפרדים לביצוע 

הסכומים לפני פרסום העבודות. עוד ציינה כי היא "תדאג לדקדק בבחינת 

 המכרזים בעתיד".

 

 

 ניהול הרכש במועצה

 כינוס ועדת קניות -מינוי מנהל רכש ואי-אי

 התוספת החמישית( נקבע -)להלן  המועצות המקומיותתוספת החמישית לצו ב

ועדת  -ועדת רכש ובלאי )להלן כן כי המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה ו

"לא תבוצע רכישה אלא  כמו כן,; אחראית לביצוע רכישותשתהיה  רכש(

באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה, 

רשאי  ואספקה ובכפוף להוראות כל דין". עוד נקבע כי מנהל מחלקת רכש

אם הוא סבור שהרכישה הכרחית  ועדת הרכשלרכוש טובין ללא אישור 

)א( 8שנקבע בסעיף  ובלבד שהסכום אינו גדול מהסכום המזערי ,ודחופה

בית תקציב המאושר. הוא מצוי במסגרת ה( לתוספת הרביעית וש"ח 69,400)

המשפט העליון קבע שתכליתן של תקנות הרכש החלות על עיריות היא "פיקוח 

על הנושא הרגיש של רכש עירוני, נוכח ריבוי הפריטים, והחשש לאבדנם בשל 

  .18אי סדרים ובשל שליחת יד בהם"

 
 (.29.5.08)פורסם במאגר ממוחשב,  שינוי סיעת' נ אריאב 384/07 םעע"  18
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רכש תהיה מקצועית בלבד ולא תכלול הועדת  ,19נכ"ל משרד הפניםלפי חוזר מ

 מטעםמליץ כי בוועדה ישתתף נציג מטעם הגזבר ומחוזר אף ה ;נבחרי ציבור

 .המקומית היועץ המשפטי של הרשות

ממחלקת  2017מבדיקת קובץ נתונים שנמסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

, עולה כי 2017 - 2014הגזברות במועצה, הנוגע לרכישות המועצה בשנים 

, כגון רכישת ריהוט וציוד משרדי, הובלות על רכישות שוטפות יההוצאות

 9.8-בתקופה האמורה בכ הסתכמו והסעות, העתקות וצילומים ודברי מכולת,

 מיליון ש"ח. 

הביקורת העלתה כי המועצה לא מינתה מנהל רכש וכן לא מינתה ועדת רכש 

בהרכב שהומלץ, וממילא לא התכנסה ועדה כזו כנדרש בתוספת החמישית 

עם  . זאת, אף שהמועצה ביצעה רכישות בכל שנה במיליוני שקלים.)בכל רבעון(

עובד מחלקת  יוה הריחבש פעלה במועצה ועדת קניות 2016 - 2014זאת, בשנים 

רחוקות  ומנהל מחלקת הגבייה; לעתים החשבונאי הראשי הגזברות בתפקיד

מהנדס המועצה או לחלופין מנהלת מחלקת  גם הוועדהבישיבות  השתתפו

מינתה המועצה עובד  2013נוסף לכך, במרץ  .הרווחה והשירותים החברתיים

 מעורב בתהליך הרכש., אך הוא כלל לא מוסמך להיות ומחסנאי קנייןלתפקיד 

הרכבה של ועדת הקניות לא כלל את היועץ המשפטי או מי מטעמו כמומלץ 

יצוין כי בדוחות הביקורת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנוגע למינוי ועדת רכש. 

העיר משרד הפנים למועצה על כך שוועדת  2016 - 2015המפורטים לשנים 

 הרכש כלל לא התכנסה.

למועצה על כך שלא מינתה מנהל רכש וועדת  משרד מבקר המדינה מעיר

והרכבה  הקניות ועדת הקמת ,ועוד זאת רכש כנדרש בתוספת החמישית.

 מנהל למנות מועצת הרשות עלתחליף לוועדת רכש כנדרש בדין.  םאינ

 .כנדרש בתוספת הרביעית וועדת רכש רכש

 

 קבלת החלטות שלא כדין בוועדת הקניות 

הקניות של המועצה רכישה ואספקה של פנסי תאורה אישרה ועדת  2016במרץ 

 2015ש"ח. במקרה אחר, בפברואר  130,000בסכום של  היישוב לרחובות

אישרה ועדת הקניות התקשרות לביצוע עבודות תאורה במגרש ספורט בסכום 

 מכרז זוטא עריכתמקרים האמורים סכומי ההתקשרות חייבו בש"ח.  86,000של 

אמנם שלוש הצעות מחיר אך הן לא  קיבלההמועצה  ם.אך מכרז כזה לא התקיי

לצורך  הונחו על שולחנה של ועדת המכרזים אלא הופנו למהנדס המועצה

 ות. ת האמוריוההתקשרוקבלת החלטתו בעניין 

 
(. החוזר הוצא בעקבות פסק הדין בעניין אריאב ונוגע להרכב ועדת 6.1.09) 1/2009חוזר מנכ"ל   19

, רישום וניהול טובין(, הרכש המוקמת מכוח תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים

 . 1986-התשנ"ו
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על כך שוועדת הקניות אינה רשאית  למועצה מעיר המדינה מבקר משרד

כל אימת שלא חייבות בעריכת מכרז  הכספי ערכן מחמתשלאשר קניות 

 נערך מכרז כנדרש.

 

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה בחומרה על שרכשה שירותים וטובין 

; בהתנהלותה נמנע החמישית בתוספת כנדרשללא אישור ועדת רכש 

ממנה פיקוח על הרכישות במיליוני שקלים ושמירה על עקרונות היעילות 

 והחיסכון.

 

 

 התקשרויות עם יועצים 
עובדי הרשויות המקומיות, לרבות העסקה במשרות אמון, נקבעה העסקתם של 

צו המועצות המקומיות ב, בצו המועצות המקומיות, 20בחוקת העבודה בין היתר

צו המועצות המקומיות )שירות , וב1977-תשל"זה)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, 

שכותרתו  ,1/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים . על פי 1962-תשכ"בההעובדים(, 

"חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה ותפקידי אמון ברשויות המקומיות שנחתמו 

המועצה המקומית  ", בהתייחס למספר התושבים בתחום1.1.2010-לאחר ה

 "ראש הרשות תמנהל לשכ"הן  המותרות להעסקה אמוןהמשרות  - אעבלין

 שכרם.ת אובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם ו לראש הרשות", עוזר אישיו"

עוד נקבע בחוזר מנכ"ל כי עובד במשרת אמון, שהוא אינו המנהל הכללי, אינו 

רשאי לתת הוראות והנחיות לעובדי הרשות המקומית, למעט למזכירות ראש 

 הרשות או לעובדים המועסקים במשרות אמון נוספות.

אחד מסוגי ההסכמים שבאמצעותם  כי נקבעלתוספת הרביעית  (8)3 בסעיף

"חוזה לביצוע עבודה מקצועית רשאית להתקשר ללא מכרז הוא המועצה 

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, 

של בית  סיקתועם זאת, פפיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה". 

 התקשרותשעל פיו החריג לכלל  ואה פטור ממכרזכי  ההמשפט העליון קבע

על דרך  וצריכה להיעשות בעקבות עריכת מכרז פומבי, וככל חריג יש לפרש

 .21הצמצום

 
 .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות  20

( 3, פ"ד מו )אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה 4672/90בג"ץ   21

)פורסם במאגר  שעשועים וספורט בע"מ נ' עיריית בני ברק 2349/10ר"ם ב(; 1992) 267

 .(20.5.10ממוחשב, 
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 2015 באוגוסט

 המועצה התקשרה
 חיצונית יועצת עם

 ייעוץ שירותי למתן
, המועצה לראש אישי
 לכך שהתקבל מבלי

 המועצה אישור
 כחצי ולאחר, מראש

 המועצה הגדילה שנה
 50%-ב שכרה את

 נימוקים שניתנו מבלי
 להגדלה כלשהם

 

 שהגישה עתירה במסגרת( 8)3 תקנה של פרשנותהדן ב העליון המשפט בית

פסק דין הרטמן(, שנסבה על רכישת שירותים  -)להלן  22עילית נצרת עיריית

ינהל התקין ודיני עקרונות המחשבונאיים לעירייה. בית המשפט העליון קבע כי 

התקשרות בדרך של מכרז פומבי על להעדיף  שישהמכרזים מובילים למסקנה 

 כאשר במקרים שבהם נדרשת מומחיות מיוחדת אורק דרך אחרת. כל פני 

נוכח לוזאת  נמצא מקום למתן פטור ממכרז,מדובר ביחסי אמון מיוחדים 

ן כי גם בהליך . עוד קבע בית המשפט העליוהייחודיות של נותן השירותים

הפטור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טוהר המידות, כמו גם 

 עקרונות יסוד אחרים של דיני המכרזים.

כי "מומחיות מיוחדת" היא ייחודם של יועצים  23משרד מבקר המדינה העיר בעבר

ומתכננים על פני מציעים אחרים או ידע מיוחד הנמצא בידיהם, המייחדים אותם 

לעומת נותני שירותים אחרים; לחלופין, נדרשת מידה מיוחדת של אמון אישי 

החורג מחובת הנאמנות שחב כל עובד כלפי מעסיקו. גם בחוזר מנכ"ל משרד 

לביצוע עבודה  התקשרות של רשות מקומיתנקבע בין היתר כי  8/201624הפנים 

פי ל אמון מיוחדים תיערך הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי מקצועית

שקוף ושוויוני  ,באופן הוגןהיא תיעשה למכרז הפומבי, ו קרון של מתן עדיפותיע

 .שיבטיח את מרב היתרונות לרשות המקומיתככל הניתן בנסיבות העניין, 

המועצה עם יועצים בפטור ממכרז של  בדק התקשרויותמבקר המדינה  משרד

 הממצאים. ולהלן

 

 לראש המועצההתקשרות עם יועצת חיצונית 

היועצת(, והיא  -התקשרה המועצה עם יועצת חיצונית )להלן  2015באוגוסט 

הוגדרה כיועצת אישית לראש המועצה בתחומים האלה: "פיתוח תשתיות; ניהול 

תכנית המתאר כוללנית ומפורטת, תיירות; וייעוץ אסטרטגי". בחוזה ההתקשרות 

ודשי קבוע נקבע כי תמורת השירותים האלה תשלם המועצה ליועצת תשלום ח

חתמה המועצה  2016ש"ח )לא כולל מע"ם(. בפברואר  10,000)"ריטיינר"( בסך 

, ובו 2015עם היועצת על חוזה התקשרות חדש, הדומה בתוכנו לחוזה מאוגוסט 

ש"ח )לא כולל  15,000לכדי  50%הגדילה את סכום התשלום החודשי בשיעור 

יועצת אושרה בידי ראש מע"ם(, מבלי שניתנו נימוקים כלשהם. העסקתה של ה

 המועצה, מבלי שנתקבל לכך אישור המועצה מראש.

בביקורת עלה כי המועצה שילמה ליועצת מתחילת ההתקשרות באוגוסט 

 ש"ח )כולל מע"ם(. 369,000-סכום כולל של כ 2017ועד סוף יולי  2015

 
 (.13.1.13 ,ממוחשב במאגר)פורסם  עיריית נצרת עלית נ' הרטמן 6145/12 ם"עע  22

(, "העסקת יועצים 2015) 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   23

 2013דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ; 3חיצוניים על ידי רשויות מקומיות", עמ' 

 . 483העסקת יועצים", עמ'  -(, "עיריית ראשון לציון 2013)

, והוא אינו חל על ההתקשרויות 1.1.18-ב ףתוקל , והנוהל נכנס27.11.16-יצוין כי החוזר פורסם ב  24

 שנבדקו. 
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, כעבור שנה וחצי מתחילת ההתקשרות, הביא ראש 2017 בינואר נמצא כי רק

באופן  המועצה את נושא ההתקשרות עם היועצת לאישור המועצה, והיא הובאה

לקוני וללא כל פירוט. בפרוטוקול ישיבת המועצה נרשם משפט אחד בלבד 

הנוגע ליועצת: "אישור מינוי יועצת לראש המועצה", וזאת מבלי לפרט ולהבהיר 

לחברי המועצה מהם תחומי העיסוק של היועצת ומהם הנושאים שהיא אמורה 

כומה, כל לטפל בהם במסגרת תפקידה וכן מהי תקופת ההתקשרות ומהו ס

בתוך שנה  50%שכן מבלי לתת גילוי לכך ששכרה של היועצת עלה בשיעור 

וחצי מתחילת ההתקשרות עמה, וזאת לכאורה מבלי שחל שינוי באופי 

 ההתקשרות. המועצה אישרה את ההתקשרות פה אחד.

משרד מבקר המדינה מעיר לראש מועצה על שהעסיק על דעת עצמו 

ל אישור המועצה ועל כך שלא הביא יועצת במשך שנה וחצי בלי לקב

לדיון במועצה את עניין מינויה ותפקידיה של היועצת ולהתקשרות עמה 

 לפני ההצבעה לאישור העסקתה.

במענה לשאלת המועצה העסיקה את היועצת על פי "חוזה למתן שירותי ייעוץ". 

צוות הביקורת בעניין התוכן הממשי של תפקידה בשירות המועצה ציינה 

"פיתוח תשתיות; ניהול תכנית המתאר כי תחומי הייעוץ שיוחדו לה הם  המועצה

. אולם בביקורת הועלה כי היועצת כוללנית ומפורטת, תיירות; וייעוץ אסטרטגי"

ותפקידיה לא פורטו בחוזה ההתקשרות. עסקה בפועל בענייני כוח אדם שוטפים 

 להלן הפרטים:

הביקורת העלתה  :ובוועדותיה המועצה בישיבות היועצת השתתפות .1

כי היועצת נכחה בדיונים שאינם נוגעים לענייני הייעוץ שהמועצה פירטה 

, תיירות קידום בתחומי ייעוץ)כאמור, במענה למשרד מבקר המדינה 

 להעסקת הנוגעים בעניינים אלא עסקו בעיקר(, תכנון ונושאי תשתיות

עד היא השתתפה בדיון בין נציגי ו 2015למשל, באוקטובר  .עובדים

העובדים ובין נציגי הנהלת המועצה שקדם לפיטוריהן של שתי עובדות; 

השתתפה היועצת בישיבת בירור בנוגע לתפקודו של עובד  2015בנובמבר 

מחלקת שפ"ח )שירות פסיכולוגי חינוכי( במועצה, ואף הייתה שותפה 

להחלטה בעניין זה יחד עם מזכיר המועצה. זאת ועוד, היועצת השתתפה 

 חברה בוועדת בחינה לבחירת עובדים.והייתה 

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה ולעומד בראשה על מעורבותה 

של היועצת החיצונית בנושאים שאינם נוגעים לתחומי העיסוק שיוחדו 

לה לפי הצהרת המועצה וכמפורט בחוזה ההתקשרות בין הצדדים. 

עובדים הנוגעים לפיטורים או לתפקוד של  רגישים נוכחותה בדיונים

משוללת היגיון ואף פוגעת בצנעת הפרט, וחברותה בוועדת בחינה 

 אינה ראויה.אף היא  לבחירת עובדים

בתשובתה מסרה המועצה כי בעקבות הערות משרד מבקר המדינה היא 

תדאג שהיועצת לא תהיה מעורבת עוד בענייני עובדים. בתשובתה מינואר 



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    476

יא מתחייבת שלא לעסוק מסרה היועצת למשרד מבקר המדינה כי ה 2018

 במסגרת עבודתה במועצה בעניינים הנוגעים לעובדים.

מעיון בחוזה  :מהותי בחסר לוקה היועצת עם ההתקשרות חוזה .2

בו פרטים רבים ומהותיים הנוגעים  חסרוכי  ההתקשרות עם היועצת עולה

לאופי הייעוץ הניתן ולתנאי ההתקשרות. למשל, לא צוינו בו אילו שירותים 

היועצת להעניק ובאילו תחומים היא מתמחה וכן מהו היקף שעות על 

לא הוגדרו התפוקות שהיא כמו כן,  העבודה שהיא מחויבת בהן בכל חודש.

 ן ומהי תקופת ההתקשרות. נדרשת לה

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה ולראש המועצה כי ההתקשרות 

רות וחסרים עם היועצת באמצעות חוזה כללי שאינו מגדיר תפוקות ברו

בו פרטים מהותיים, לרבות תחומי מתן שירותיה והיקף השירותים 

הניתנים, עומדת בניגוד לסדרי מינהל תקין ולעקרונות השוויון 

  והשקיפות, ומעלה חשש למשוא פנים או אף לבזבוז כספי ציבור.

בתשובותיהן של המועצה והיועצת צוין כי המועצה תכין נספח שיצורף 

היועצת ובו יפורטו כל מטלותיה, תפקידיה, התחייבויותיה והיקף לחוזה של 

 עבודתה.

"מדובר  היועצת של להעסקתה בנוגע כיהמועצה  מסרההביקורת  במהלך

במשרת אמון של ראש המועצה ונבחרה על ידו וההעסקה שלה אושרה 

בעניין זה מעיר משרד מבקר המדינה למועצה כי על  במליאת המועצה".

, "עובד שתוארו 'יועץ לראש הרשות' 2004מאוקטובר  10/04ל פי חוזר מנכ"

או תואר דומה אחר הינו עובד מן המניין, ואין המדובר במשרת אמון שניתן 

למנות אליה עובד שלא על פי ההליכים הקבועים בדין, ובהם כאמור 

חובת מכרז. אשר ליועצים שאינם עובדי הרשות אין להעסיק יועצים 

עם צריכים להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות או בתפקידים שמעצם טב

במקביל לעובד הרשות הממלא תפקיד דומה... יש להעסיק יועצים 

חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה, 

 ובהתאם לדין".

בתשובתה מסרה היועצת כי ההעסקה שלה אינה, וגם לא הייתה, לפי חוזה 

היועצת צירפה  משרה ותפקידי אמון ברשויות מקומיות.אישי להעסקת נושאי 

לתשובתה תיאור של התפקידים שהיא ממלאת במועצה, בין היתר ייעוץ מקצועי 

בתחומים המוניציפליים השונים שראש המועצה עוסק בהם, תעדוף משימות 

והגדרת סדרי עדיפויות הנגזרים מהחלטת ראש המועצה וייצוג ראש המועצה 

 יים וחיצוניים.בפורומים פנימ
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי על פי תיאור תפקידיה, כפי שעולה 

מתשובתה כאמור, שימשה היועצת עוזרת אישית של ראש המועצה 

לנוכח תשובת המועצה  במכלול המשימות השוטפות שניצבו לפניו.

שראתה בתפקידה של היועצת "משרת אמון" עולה חשש שהעסקת 

וזה למתן שירותי ייעוץ שלא נקבעו בו תפוקות היועצת באמצעות ח

 האמון משרות מספר בדבר המגבלה את לעקוף מסוימות, נועדה

 -תושבים  10,000 על עולה תושביה שמספר מקומית במועצה האפשריות

ואת כללי קבלת עובדים במועצות  -בהלימה למועצה המקומית אעבלין 

  מקומיות.

כי העסקת היועצת פטורה ממכרז לפי המועצה והיועצת מסרו בתשובותיהן 

( לתוספת הרביעית וכי חתימת החוזה עמה נעשתה לפני שחוזר מנכ"ל 8)3סעיף 

 נכנס לתוקפו. 8/2016

העסקת היועצת על פי ומעיר למועצה כי  מוסיף משרד מבקר המדינה

הסכם למתן שירותי ייעוץ בפטור ממכרז אינה מתיישבת עם הוראותיו של 

על המועצה לבדוק מחדש  .2004שפורסם באוקטובר  10/04חוזר מנכ"ל 

את ההתקשרות עם היועצת תוך הקפדה על בחינת תחומי ההעסקה 

 והיקף השירותים שהיא נותנת למועצה.

 

 התקשרות עם רואה חשבון חיצוני ללא מכרז פומבי

משרד מבקר המדינה העיר בעבר לרשויות מקומיות על שהתקשרו עם יועצים 

ות זמן ממושכות שלא הוגבלו מראש ובלי שנבדקו הצעות חיצוניים לתקופ

 .25חלופיות

קבע בית המשפט העליון כי  2013שניתן בינואר  הרטמןכאמור, בפסק דין 

עם רואה חשבון  רשות מקומיתככלל אין לתת פטור ממכרז להתקשרות של 

 ,כיוון שעיסוק זה אינו מופיע בסעיף הפטור. עוד קבע בית המשפט העליוןמ

מתקנות חובת המכרזים המאפשרות פטור  ולפיה יש להקיש הבהתייחס לטענ

אינו מופיע בפטור בתקנות העיריות "ממכרז בהעסקת רואה חשבון, כי הדבר 

 )מכרזים(, ואין לקרוא 'הקלות' נוספות לתקנות אלה".

התקשרה המועצה עם רואה חשבון חיצוני למתן שירותי הנהלת  2007במרץ 

שנים לאחר שרואה שלוש , כ2010ביולי רק ים אחרים למועצה. חשבונות ושירות

 התקשרות. חוזה על עמו המועצה חתמהשירותים למועצה,  החשבון החל לתת

במסגרת החוזה התחייב רואה החשבון להעניק למועצה, נוסף לשירותי הנהלת 

שכללו הכנת תקציב שנתי לרשות, הכנת משכורות שירותים חשבונות, גם 

ת תקופ ריכת דוחות כספיים רבעוניים המוגשים למשרד הפנים.לעובדים וע

 
"העסקת יועצים (, 2015) 2015 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על דוחות ,המדינה מבקר  25

 .45 - 43 רשויות מקומיות", עמ'חיצוניים על ידי 
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 שילמה המועצה

-כ החשבון לרואה
 ח"ש מיליון 1.84

 עבור( ם"מע כולל)
 שהעניק השירותים

 עד 2007 ממרץ לה
 ללא וזאת, 2017 יולי

 הליך וללא מכרז
 כלשהו תחרותי

 

, עם אופציה 2012ועד סוף יוני  2010ההתקשרות נקבעה לשנתיים, מתחילת יולי 

נקבע  חוזהבשנה נוספת. לתקופה של  בכל שנה חוזהלהארכה אוטומטית של ה

 טרחה תשלם המועצה לרואה החשבון שכרבתמורה לשירותים האמורים כי 

 ש"ח בתוספת מע"ם כחוק. 13,000בסך חודשי 

לא קיימה  2010בביקורת נמצא כי בעת ההתקשרות עם רואה החשבון בשנת 

המועצה הליך תחרותי כלשהו שקדם לבחירתו. עוד נמצא כי המועצה האריכה 

מדי שנה את חוזה ההתקשרות אתו כשהוסיפה על נוסח החוזה המקורי משנת 

ה מוארך על כל תנאיו והתניותיו" בציון "חוזה ז -משפט אחד בכתב יד  2010

המועד הרלוונטי. במועצה לא נמצאו מסמכים המעידים על כך שהמועצה בחנה 

את המשך העסקתו של רואה החשבון, לרבות היקף השירותים שנתן בשלוש 

 לא נמצא חוזה ההתקשרות בתוקף. 2014מסוף זאת ועוד, השנים האחרונות. 

מיליון ש"ח )כולל מע"ם( עבור  1.84-כהמועצה שילמה לרואה החשבון 

, והכול ללא מכרז וללא הליך 2017עד יולי  2007השירותים שהעניק לה ממרץ 

 תחרותי כלשהו.

עם  מועצהמשרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התקשרותה של ה

ומבלי לקיים הליך שנים ללא מכרז  מעשר יותררואה חשבון חיצוני במשך 

תחרותי כלשהו, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בצו המועצות ועם 

לקצוב את תקופות ההתקשרות  על המועצה העקרונות שנקבעו בפסיקה.

רואה החשבון בכלל ולבחון את המשך ההתקשרות עם  עם יועצים שלה

בפרט, וזאת כדי להבטיח שמירה על עקרון השוויון ועל היעילות הכלכלית 

 .שיביאו לידי חיסכון בכספי הציבור

המועצה מסרה בתשובתה כי היא תפעל בהקדם לפרסם מכרז לקבלת שירותים 

 חשבונאיים.
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על -העדפת קיום מכרז פומבי היא עיקרוןכי מבקר המדינה שב ומדגיש  משרד

המכרז הציבורי נועד להגשים את השמירה על טוהר  במשפט הישראלי.

, כשבמקרה של 26המידות, על היעילות הכלכלית ועל שוויון ההזדמנויות

התנגשות זוכה עקרון השוויון למעמד בכורה, וזאת לנוכח מעמדו "כנשמת 

ר המדינה מעיר למועצה המקומית . משרד מבק27אפו של המשפט הציבורי"

אעבלין כי במעמדה כנאמן הציבור חלה עליה החובה לנהוג בהגינות 

ובשקיפות ולשמור על העיקרון של מתן הזדמנות שווה בהתקשרויותיה עם 

יועצים פוטנציאליים. כמו כן, עליה לקבוע אמות מידה ברורות וידועות 

רתה של ההצעה הטובה מראש להליך הבחירה של היועצים, שיאפשרו בחי

ביותר מבחינת מחיר ואיכות. הדבר יתרום להגברת אמון הציבור ברשות 

 המקומית ויצמצם את החשש ממשוא פנים.

 עלומשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי לנוכח הממצאים ש

בנוגע להתקשרויות המועצה עם ספקים, עם נותני שירותים ועם יועצים, 

 עליו לבחון את הממצאים ולפעול בהתאם במסגרת אחריותו וסמכותו.

משרד הפנים מסר בתשובתו כי לשכת המנכ"ל, יחד עם הלשכה המשפטית 

נכנס לתוקפו  1.1.18במשרד, תוציא תזכורת לכל הרשויות המקומיות שביום 

 (.8)3המסדיר את ההתקשרות בפטור ממכרז על פי תקנה  8/2016כ"ל חוזר מנ

 

 התקשרויות ללא קבלת חוות דעת משפטית

לא , "1975-תשל"וה)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, 7סעיף על פי 

תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב, אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית 

 ."בכתב על העסקה

 כי "מטרת ההוראה להבטיח כיבוד החוק בשלטון המקומי... 28בג"ץ בעניין זה קבע

'חוות הדעת צריכה, בראש ובראשונה, לקבוע כי העסקה מקיימת את דרישות 

החוק. כן צריכה חוות הדעת לנתח אותם היבטים של העסקה, שעל רקע המצב 

... קבלת חוות דעת משפטית בכתב אינה 'המשפטי, יוצרים סיכונים וסיכויים

מסתכמת בדרישה פורמלית גרידא. היא נועדה להבטיח את חוקיות פעולות 

הרשות המקומית, להגן על זכויות תושביה, ועל אמון הציבור ברשות המקומית. 

כן באה דרישה זו לאפשר לחברי המועצה לקבל את המידע הדרוש לצורך 

 ין העומד להכרעה".יגיבוש עמדה מושכלת בענ

 
; (1994) 782-781, 749( 3פ"ד מח) ,מספנות ישראל נ' חברת החשמל 6926/93ע"א  ,לדוגמה  26

נ'  מיגדה 688/81; בג"ץ (1982) 691-690, 673( 2, פ"ד לו)נ' שר הבריאות מיגדה 632/81בג"ץ 

 .(1982) 108-105, 101, 85( 4, פ"ד לו)שר הבריאות

( 1, פ"ד נא)השיכון הבינוי משרד - ישראל מדינת' נ"מ בע אהרון איזי מנורה 6283/94ע"א   27

( 1נח )פ"ד , חברת י.ת.ב בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הפנים 10785/02 םעע"; (1995) 21

פורסם במאגר ) הבריאותמתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד  6823/10 ם"עע(; 2003) 897

 (.28.2.11ממוחשב, 

)פורסם במאגר ממוחשב,  45 הפסק, ישראל סולודוך נ' עיריית רחובות 10907/04בג"ץ   28

 (.1994) 736, 733( 4, פ"ד מח)דורון נ' ראש עיריית ראשון לציון 3180/94בג"ץ (; 1.8.10
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אעבלין התקשרה עם ספקים ועם נותני שירותים נמצא כי המועצה המקומית 

ללא קבלת חוות דעת משפטיות בכתב מהיועץ המשפטי כמתחייב על פי החוק. 

עוד נמצא כי המועצה הכינה פורמט לחוזה כללי ששימש אותה בכל 

התקשרויותיה ובו מולאו לרוב פרטי הצדדים וסכום ההתקשרות. יצוין כי כל 

 דעתו של היועץ המשפטי בכתב. החוזים נערכו ללא קבלת חוות

בלי לקבל חוות מ חוזים חתימת משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי

המשפטי עומדת בניגוד למתחייב על פי  מהיועץבכתב  משפטית דעת

עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי חוות דעת משפטית חיונית  חוק.ה

 לגיבוש עמדה מושכלת של המועצה לפני חתימה על חוזה התקשרות,

 פעולות הרשות המקומית ן שלהיא נועדה להבטיח את חוקיותמשום ש

בכל הקשור לחלוקת משאביה. על כן, על המועצה לפנות ליועץ המשפטי 

וות דעת בכתב לפני כל חתימה על טרם כל התקשרות ולבקש לקבל ח

חוזה התקשרות עם קבלנים, עם ספקים ועם נותני שירותים כדי להבטיח 

 את חוקיות פעולותיה.

המועצה מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את הערות משרד מבקר המדינה 

ומתחייבת לפעול כחוק ותדאג לקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי לפני כל 

 התקשרות.חתימה על חוזה 

 דעתו לתת סף המשמש לה כשומרהמועצה  היועץ המשפטי של על

אחריותו וסמכותו לתיקון הליקויים שהועלו  במסגרת ולפעול לממצאים

 בביקורת בנוגע להתקשרויות המועצה.

כי הוא ינחה את מזכיר המועצה  2018היועץ המשפטי מסר בתשובתו מינואר 

 עות להתקשרויות המועצה.ליישום המלצות משרד מבקר המדינה הנוג

 

 

 ניהול כוח אדם במועצה
הנורמות המשפטיות המסדירות את נושא כוח האדם ברשויות המקומיות נקבעו 

בחקיקה ראשית, בחקיקת משנה ובהסכמים קיבוציים, וברוב הרשויות המקומיות 

גם בנהלים פנימיים. מטרת הנורמות האלה היא להבטיח כי הרשויות המקומיות 

שרות פנויות לפי שיקולים ענייניים ורק על בסיס כישוריהם המקצועיים יאיישו מ

  של המועמדים ויתקיים שוויון הזדמנויות בין כל המועמדים.

, נקבע כי 1977-תשל"זהצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, ב

לא יתמנה אדם כעובד במשכורת ברשות מקומית ולא יועבר ממשרה אחרת 

שות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן. עוד נקבע כי משרה פנויה באותה ר

 בתקן ניתן לאייש בין היתר באמצעות מכרז פנימי או מכרז פומבי.
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 כי להבטיח נועד עובדים לקבלת פומבי מכרז פרסום כי"ץ בג קבע בפסיקתו

 המעוניין לכל שווה הזדמנות לתת וכן למשרה יתקבל המועמדים מבין הטוב

 את ולבחון לשקול המכרזים ועדת חברי על כי"ץ בג קבע עוד. 29במשרה לזכות

 בית. פנים משוא וללא חפצה ובנפש פתוח בלב למכרז המועמדים ואת ההצעות

 המכרז בעל עיני לנגד לעמוד הצריכה"המטרה  כי קבע לעבודה הארצי הדין

 .30"ושוויון הגינות על שמירה תוך כלכלית תועלת לקבל היא

 ולהלן במועצה אדם כוח בניהול נבחרות סוגיות בדק המדינה מבקר משרד

 .הממצאים

 

 משרת רופא וטרינר  איוש-אי

, קובע 1964-)א( לתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד19סעיף 

רופא וטרינר  הווטרינריים,"רשות מקומית תמנה, בהסכמת מנהל השירותים כי 

 ,1934גם פקודת הכלבת, . לפיקוח על בשר בכל צורה שהיא ועל בית מטבחיים"

למשרת רופא  מגדירה רופא וטרינר עירוני כרופא וטרינר שמינתה רשות מקומית

 בהסכמת מנהל השירותים הווטרינריים. ,וטרינר הרשות( -)להלן וטרינר ברשות 

מפקחים הכפופים לו לטרינרית ווטרינר הרשות העומד בראש המחלקה הוולו

בריאות הציבור בתחום שיפוטה של הרשות  ה עלשמירנוגעות לסמכויות שונות ה

 .31המקומית שמינתה אותם

בין היתר, תפקידו של וטרינר הרשות הוא פיקוח על בעלי החיים ועל המזון מן 

החי לצורך שמירה של בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת 

צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה; הכול בכפוף לחקיקה, לחוקי העזר 

של הרשות ולפי ההנחיות והסמכות של הגופים הרגולטוריים בתחום זה )הרשות 

המקומית, משרדי הפנים והבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד 

 . 32להגנת הסביבה(

 
(; בג"ץ 1995) 147-146, 139( 1, פ"ד מט )יפו-אביב-אריה צוקר נ' עירית תל 1086/94בג"ץ   29

 (.2004) 817( 3, פ"ד נט )יפו-אביב-נ' עיריית תלאילן  3751/03

 (.20.2.05)פורסם במאגר ממוחשב, הסתדרות המעו"ף נ' עיריית בת ים  1010/04עס"ק   30

הביקורת  על ותדוחמבקר המדינה,  -על חובת מינוי וטרינר רשותי ועל תפקידו ראו בהרחבה   31

בחתולים על ידי המחלקות הטיפול בכלבים ו(, "2011) 2010ת בשלטון המקומי לשנ

פיקוח על מוצרי מזון ", (2014) ג64דוח שנתי ; 471 - 437", עמ' הווטרינריות ברשויות המקומיות

דינים שונים נוספים מקנים לווטרינר שמינתה רשות מקומית סמכויות . 1037 - 999עמ' ", מן החי

סמכויותיו של וטרינר כאמור פיקוח לצורך הגנה על בריאות הציבור ושלמות הגוף. למשל, נקבעו 

ות בעלי חיים ]נוסח , בפקודת מחל1983-בפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג

  ובתקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה. ,1985-חדש[, התשמ"ה

קובץ ניתוח משרד הפנים, המינהל לשלטון מקומי, היחידה לכוח אדם ברשויות המקומיות,   32

, אתר האינטרנט של משרד הפנים, מעודכן ומיתפקידים בשלטון המק עיסוקים ותיאורי

 .2016לדצמבר 
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 במשך, 2012 מיוני
 לא, שנים מחמש יותר

 את המועצה איישה
. הווטרינר משרת

 הביקורת בעקבות
 את המועצה איישה

 2018 בינואר המשרה

 

 נמצא ועד סיום הביקורת(,מ -)להלן  2017בנובמבר  הביקורת במועד סיום

 יותר במשךהווטרינר הקודם מתפקידו,  של ישתו, מועד פר2012 מיוני כי

חרף העובדה הרשות  וטרינר משרת את המועצהאיישה  לא, שנים מחמש

ות יירים לגידול אלפי חזירים העלולים להד כמהשבתחום המועצה קיימים 

 ברחבי הארץ., וזאת על רקע התפשטות מחלת הכלבת מטרד סביבתי

 תושביה כלפי מחובותיה נכבד חלק מקיימת אינה שהמועצהיוצא אפוא 

 על שמירה לצורך החי מן ומזון חיים בעלי בנושא והאכיפה הפיקוח בעניין

  בריאות הציבור ומניעת צער בעלי חיים.

הודיע משרד הבריאות לראש המועצה: "בהמשך  2014עוד נמצא כי באפריל 

 , מתברר כי עדיין לא אויש תפקיד הווטרינר הרשותי17.3.14לשיחתנו מתאריך 

במועצה. באחריותך לאייש את המשרה בדחיפות למען בריאות הציבור". בינואר 

שוב פנה משרד הבריאות לראש המועצה בדרישה לאייש את המשרה  2015

 2016 - 2014 על המועצה לשניםשהוציא בדוחות הביקורת המפורטים בדחיפות. 

 רשות.הוטרינר איישה את משרת לא על ש למועצה משרד הפנים העיר

איוש משרת וטרינר הרשות, -שרד מבקר המדינה העיר למועצה על אימ

וזאת על אף חובתה הסטטוטורית וחרף הדרישות החוזרות ונשנות של 

מינוי רופא וטרינר -משרד הבריאות. עוד העיר משרד מבקר המדינה כי אי

לרשות במשך יותר מחמש שנים עלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור, 

ל באופן מידי וללא דיחוי נוסף לאיוש משרת וטרינר ועל המועצה לפעו

 הרשות על פי הדין.

כי כמאסדר של הרשויות  הפנים משרד מבקר המדינה העיר למשרד

 למנות המועצה את ולהנחות על פי סמכויותיו עליו לפעול המקומיות

 .כנדרש על פי דין וטרינר רשותי

חוז שאכן משרת משרד הפנים מסר בתשובתו כי הוא יעקוב באמצעות המ

 וטרינר הרשות תאויש בהקדם.

מכרז פומבי לאיוש  2018בתשובתה מסרה המועצה כי היא פרסמה בינואר 

מסרה המועצה כי היא  2018משרת וטרינר הרשות. בתשובה נוספת מפברואר 

בחרה בווטרינר רשותי. נוסף לזה צירפה המועצה לתשובה כתב מינוי של 

 .2018החל בעבודתו במרץ המועמד הזוכה. יצוין כי הוא 

 

 מינוי יועצת לקידום מעמד האישה-אי

-)א( לחוק הרשויות המקומיות )יועצת לענייני מעמד האישה(, התש"ס2בסעיף 

, נקבע כי רשות מקומית תמנה יועצת לקידום מעמד האישה בתחום 2000

 שיפוטה של הרשות. 

את תפקיד הביקורת העלתה כי במועד סיום הביקורת לא איישה המועצה 

 היועצת לקידום מעמד האישה כמתחייב.
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אייש את התפקיד ל הצליחה היא לא למשרד מבקר המדינה כי מסרה המועצה

משום שלא ניגשו למכרז מועמדות  2012במסגרת מכרז פנימי שערכה באוגוסט 

מקרב עובדות המועצה. בדיקת המסמכים במועצה הנוגעים לנושא זה העלתה 

, ובה 2012המועצה למשרד הפנים הייתה בנובמבר  כי הפנייה האחרונה של

ביקשה אישור לפרסום מכרז חיצוני. משרד הפנים לא אישר את בקשת 

, וגם הפעם לא 2013המועצה, ובעקבות כך היא ערכה מכרז פנימי חוזר בינואר 

ניגשו למכרז מועמדות מקרב עובדות המועצה. עוד עלה כי מאותו מועד לא 

 יועצת לקידום מעמד האישה.פעלה המועצה למינוי 

יועצת ה איישה את תפקידמשרד מבקר המדינה מעיר למועצה על שלא 

 על פי חוק. על המועצהבכך  שהיא מחויבתלקידום מעמד האישה אף 

, ובמידת במועצה כנדרש מעמד האישהקידום יועצת ל לקדם תהליך מינוי

 .לתפקיד פומבי מכרזממשרד הפנים אישור לקיים  לבקשו לשובהצורך 

המועצה מסרה בתשובתה כי היא תפעל מחדש ובהקדם לאיוש משרת יועצת 

 לקידום מעמד האישה.

 משרד הפנים מסר בתשובתו כי הוא יעקוב באמצעות המחוז אחר איוש המשרה.

 

 קליטה והעסקה של קרובי משפחה 

-תשל"זהלצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(,  107סעיף 

בע כי: ")א( לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד קו ,1977

למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו. )ב( לא יועסק ולא יתמנה ממונה 

ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה 

ח, זוג, הורה, בן, בת, א ןכ"במגדיר "קרוב משפחה"  106ביניהם כפיפות". סעיף 

אחות, חותן, חותנת, -אחות, בת-אח, בן-אח, בת-אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן

חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, 

 107מסייג את האמור בסעיף  108סעיף  ".צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים

השירות, לפי בקשת  רשאית ועדת מינהל 107כדלקמן: "על אף האמור בסעיף 

ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות 

 הסעיף האמור".

לצו  107הפרשנות הנכונה של סעיף כי " 33בית הדין הארצי לעבודה קבע

צריכה להיות פרשנות תכליתית, דהיינו המושג 'כפיפות' במובן הרחב, 

ביחסי עבודה בין שני התפקידים  תלותאו זיקה צריך להתפרש גם ככולל 

 )ההדגשות במקור(. ]גזבר ומהנדס[" הנדונים

חוזר מנכ"ל  -)להלן  3/201134 חוזר מנכ"לאת  משרד הפניםפרסם  2011במאי 

שאין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות המקומית, אלא בו צוין (, ו3/2011

 
-7259ע"ע ; (18.3.13פורסם במאגר ממוחשב, ) אנואר מטר נ'מדינת ישראל  4477-05-12ע"ע   33

 (.1.4.14פורסם במאגר ממוחשב, ) מרואן אבו עראר נ'מדינת ישראל  10-12

 .11.5.11-חוזר מנכ"ל מ  34
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המקומיות במועצות השירות מינהל קבלת אישור מיוחד של ועדת לאחר 

לפני ההעסקה. בחוזר המנכ"ל הובהר כי  35ועדת השירות( -)להלן  והאזוריות

הוראות החוק בנושא "נועדו למנוע פגיעה בסדרי מינהל תקינים ובעקרונות 

השוויון בשל העדפתם של קרובי משפחה של בכירי הרשות המקומית )נבחרים 

ת לשם קבלת הבהרות או עובדים(", והודגש כי "בכל מקרה של ספק ]יש[ לפנו

בחוזר המנכ"ל נמנו המקרים שיש לפנות לוועדה האמורה, בין היתר  והנחיות".

כאשר קרוב משפחה ממלא תפקיד סטטוטורי ברשות המקומית; קרוב משפחה 

ממלא תפקיד בלשכה המשפטית, ביחידת כ"א ומשאבי אנוש, ביחידת הכספים, 

יש לה קשר והשפעה על רוב ביחידת הביקורת הפנימית או בכל יחידה אחרת ש

היחידות ברשות המקומית; וכן קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של 

 הרשות המקומית.

כאשר קבע כי העסקת  זו לסוגיה 36בעבר נדרש המדינה מבקר משרד

ניגוד עניינים מצב של בגוף ציבורי עלולה ליצור תלות ו הקרובי משפח

יוצרת העדפה פסולה של קבוצה  אהמקלקלים את השורה. יתר על כן, הי

לפגוע בכך בעמדות כוח, ו םעלולה להעמידו מצומצמת של קרובי משפחה

ניהולו ובקופה הציבורית עד כדי חשש לפגיעה בטוהר ובתפקוד הארגון 

זאת ועוד, העסקה בלתי חוקית זו במשך תקופה ארוכה עלולה המידות. 

ודה וכפועל יוצא לגרום לקשיים בהפסקת ההתקשרות על פי דיני העב

 מכך נזק כספי ולמועצה.

 

 קרבה משפחתית בין הגזבר למזכיר המועצה

 אין במועצה כאשר חשיבות משנה מקבלים המקומית הרשות מזכירשל  תפקידיו

בין היתר אחראי המזכיר לביצוע מדיניות הרשות המקומית ולניהול . מכהן "למנכ

הצעת תקציב שנתית לגזבר המשאבים המינהליים; למתן חוות דעת בגיבוש 

ולמנהלי היחידות; למעקב אחר פעולות יחידות הרשות וקיום מפגשי עבודה עם 

 מנהלי הגזבר ושל של התקופתיים בדיווחים מנהלי יחידות הרשות ועובדיה; לעיון

היחידות; לגיבוש מדיניות כוח אדם בשיתוף הגזבר ומנהל משאבי אנוש; לחתימה 

בהם התחייבות כספית; לניהול הפרוטוקולים וזימונים על חוזים של הרשות שאין 

גזבר הרשות הוא הסמכות המקצועית העליונה של הרשות  .37לישיבות המועצה

נמנים הכנת תקציב הרשות, אבטחת   יותפקידהמקומית בנושאי כספים, ועם יתר 

 
מכוח האמור נה שר הפנים ימהיא ועדה שהשירות למועצות המקומיות והאזוריות  מינהל עדתו  35

. ועדה זו דנה במינוי קרובי 1962-לצו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, התשכ"ב 3סעיף ב

לתפקידים  מועצה מקומית ואזוריתעובדי של או  מועצה מקומית ואזורית משפחה של נבחרי

אלא לאחר ואזורית  במועצה מקומיתתן למנות קרוב משפחה לתפקיד לא ניבמועצה.  שונים

 קבלת אישור ועדה זו.

; 9עמ' "העסקת עובדים בשמונה תאגידים ציבוריים", , (2007א )58דוח שנתי מבקר המדינה,   36

ניהול כוח  - שמש בית"עיריית  (,2017) 2017המקומי לשנת  ןדוחות על הביקורת בשלטו

 .407 - 363 , עמ'"אדם העירייה

מהדורת אינטרנט מעודכנת,  ;2008, נובמבר המקומיות ברשויות לנבחר השימושי המדריך  37

  .2013 אוקטובר
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 בן מונה 2008 ביוני

 גזבר של אחותו
 לממלא המועצה

 המועצה מזכיר מקום
 שלושה של לתקופה
 פנימי במכרז. חודשים
 בנובמבר שנערך

 נבחר הוא שנה אותה
 לתפקיד

 

 המשאבים ואיזון התקציב, מעקב ובקרה בנושאי תקציב וניהול חשבונות הרשות

 על חוזים והתחייבויות שיש בהם התחייבות כספית. נוסף לזה, הגזבר וחתימה

אחראי מהבחינה הניהולית להפעלת יחידות הגבייה, הנהלת החשבונות, 

  במובן  כפיפות, יחסי  של  סוג   תיוצראחריות זו של הגזבר  .38השכר והרכש הנכסים,

 ברשות. המחלקות השונות   מנהלי  לבין בינו  זיקה,  של 

בית הדין הארצי לעבודה אישר את החלטת ועדת השירות שלפיה אין לאשר 

 39(2011מינוי זמני של עובד לתפקיד של קניין המועצה המקומית עילבון )בשנת 

משום ש"לא ניתן לנתק את הקשר, התלות והזיקה שבין מזכירות המועצה 

 למחלקת הגזברות. לפיכך קיים חשש כי המינוי יפגע בעבודה תקינה של

כי לצורך בדיקת קיומו של חשש  40בית המשפט קבע המועצה". במקרה אחר

לניגוד עניינים יש להתייחס לתיאור התפקיד הפורמלי ולא רק לאופן ביצוע 

 התפקיד בפועל.

 המועצה מזכיר מקום לממלא המועצה גזבר של אחותו בןמונה  2008 ביוני

 לתפקידו נוסף וזאת, נוספת הארכה אפשרות עם חודשים שלושה של לתקופה

במכרז פנימי שנערך בנובמבר אותה שנה הוא . לנוער פיס מרכז כמנהל דאז

מזכיר המועצה. יוער, כי באותו החודש פנה אחד המתמודדים תפקיד נבחר ל

לתפקיד למשרד הפנים והלין כי קיים מצב של ניגוד עניינים בין המזכיר הנבחר 

 לגזבר המועצה.

 בכירים. אישר משרד הפנים את העסקתו של מזכיר המועצה בחוזה 2009ביוני 

במסמכים של המועצה ושל משרד הפנים לא נמצאו אסמכתאות המעידות כי 

מזכיר המועצה או מי מטעמה פנו מיוזמתם למשרד הפנים כדי לעדכן את דבר 

 הקרבה המשפחתית בין הגזבר למזכיר וניגוד העניינים הכרוך בכך.

הודיע מנהל תחום כוח אדם ומכרזים ברשויות המקומיות דאז  2011בינואר 

מנהל תחום כוח אדם במשרד הפנים( למזכיר המועצה, שעליו להגיש  -)להלן 

מכתב פנייה לוועדה חתום בידי ראש המועצה בעניין מינוי המזכיר וחוות דעת 

 .2011משפטית מנומקת לקראת כינוס ועדת השירות בפברואר 

פנה מנהל תחום כוח אדם במשרד הפנים למזכיר המועצה והודיע  2011 במרץ

ששניים מחבריה  לו, כי ועדת השירות אישרה את מינויו למזכיר המועצה אף

דו למינוי, וזאת בכפוף לחתימה על מסמך הסדר למניעת ניגוד עניינים התנג

בעבודתו השוטפת עם גזבר המועצה. על ההסדר החתום להיות מועבר ב"תוך 

זמן קצר" לאגף כוח אדם ושכר וללשכה המשפטית במשרד הפנים לצורך 

 אישורו.

כי באותו החודש הבהיר ראש המועצה למנהל תחום כוח אדם במשרד הפנים, 

הוא לא פנה לוועדה ולא ברור לו מי פנה לוועדה בשם הרשות המקומית. יתרה 

מכך, עמדת המועצה בנושא ניגוד העניינים בין הגזבר למזכיר אמורה להיות 

 
 שם.  38

)פורסם  עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מועצה מקומית עילבון 32920-01-15פה )נצ'(   39

 (.21.5.15במאגר ממוחשב, 

 (.1986) 481( 2, מ )שולמן נ' ראש עיריית הרצליה 6/86ד"נ   40
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 לא והמזכיר הגזבר
 הפנים למשרד הודיעו

. ביניהם הקרבה על
 גם, למועצה אשר

 משש יותר לאחר
 החלטת ממועד שנים
 על השירות ועדת
 מזכיר של מינויו

 לא היא המועצה
 הסדר מסמך גיבשה

 עניינים ניגוד למניעת
 תנאי שהיה מפורט

 העסקתו לאישור

 

העמדה של המועצה המכהנת באותה תקופה. בעקבות כך ציין מנהל תחום כוח 

לא אישור ראש אדם במשרד הפנים כי "לא ניתן לאשר הסדר ניגוד עניינים ל

 הרשות. בהתאם הרי ניתן לראות את החלטת הועדה כמבוטלת".

שלח מזכיר המועצה למשרד הפנים מסמך הסדר למניעת ניגוד  2011במרץ 

עניינים שכותרתו "התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים", הנושא 

 את חתימתו בלבד.

בירור כי הוא נוסח באופן כללי מעיון בהסדר ניגוד העניינים ניתן לראות ב

ואין הוא כולל פירוט של העניינים והנושאים שעלול להיווצר בהם מצב של 

 ניגוד עניינים והתחייבות של מזכיר המועצה שלא לעסוק בהם.

הודיע משרד הפנים לראש המועצה: "]מזכיר המועצה[ העביר  2011בנובמבר 

המשפטי של המועצה. אבקש לאשר למשרדנו הסדר שאינו חתום על ידי היועץ 

 את ההסדר על ידי יועמ"ש הרשות המקומית ולהעביר מסמך מתוקן בהתאם".

עד מועד סיום הביקורת לא נמצאה חוות דעת משפטית חתומה בידי היועץ 

המשפטי של המועצה שהונחה על שולחנה של ועדת השירות במשרד 

ירות. יוצא אפוא הפנים וגם לא נמצאה פנייה מראש המועצה לוועדת הש

כי בהיעדר קיום התנאים שקבעה ועדת השירות לאישור מינויו של מזכיר 

המועצה, הרי שהוא מכהן בתפקידו מבלי שנתקבל אישור ועדת השירות 

 לכך.

במהלך הביקורת מסר אמנם מזכיר המועצה לצוות הביקורת מסמך הסדר 

המשפטי של לניגוד עניינים אך המסמך לא היה חתום בידי היועץ 

המועצה. גם מסמך ההסדר שהעבירה המועצה למשרד הפנים כבר בשנת 

לא היה חתום בידי היועץ המשפטי, וחרף כל הבקשות של משרד  2011

 הפנים להמציא לעיונו הסדר חתום, לא נעשה הדבר.

השירות  ועדת ממועד החלטתיותר משש שנים בחלוף גם  עולה אפוא כי

למניעת הסדר מסמך המועצה  גיבשהלא  ה,המועצ מזכיר ו שלמינויעל 

על  ועדת השירות. ה שלאישורקבלת כתנאי ל מפורט,ניגוד עניינים 

לניגוד עניינים בהתייעצות עם יועצה  למניעתהמועצה לגבש הסדר 

  המשפטי ולהביאו לאישור משרד הפנים כנדרש.

 למשרד הומצא מאושר העניינים ניגוד"הסדר  כי בתשובתה מסרה המועצה

 ".2012 בשנת עוד הפנים

ציין משרד הפנים כי העסקתו  2018בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

של מזכיר המועצה ללא אישור ועדת השירות מנוגדת לדין ויש להפסיק את 

הותנה בחתימתם של המזכיר  2011עבודתו לאלתר. אישור ועדת השירות משנת 

עם  ושל היועץ המשפטי של המועצה על מסמך הסדר למניעת ניגוד עניינים.

קבלת הסיכום של ממצאי הביקורת פנה משרד הפנים למועצה במכתב מינואר 

בבקשה שתעביר אליו בתוך שבועיים הסדר לפי ההתניה שקבעה ועדת  2018
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משרד הפנים מסמך הסדר למניעת ניגוד  צירף יצוין כי לתשובתו השירות.

דובר ולמעשה מ 2018עניינים שקיבל מהמועצה בעקבות פנייתו אליה מינואר 

שרק לאחרונה הוספה לו חתימת היועץ המשפטי  2011משנת באותו הסדר 

 הנוכחי של המועצה.

למשרד מבקר המדינה ציינו מזכיר המועצה והגזבר  2018בתשובותיהם מינואר 

על  2011כי ועדת השירות אישרה את ההעסקה לאחר שהמזכיר חתם במרץ 

הפנים כנדרש. לטענת מסמך הסדר למניעת ניגוד עניינים שהועבר למשרד 

על מסמך ההסדר  2011המזכיר, חתם היועץ המשפטי של המועצה עוד בשנת 

שהועבר למשרד הפנים כנדרש. לתשובתו זו צירף המזכיר העתק של מסמך 

 אשר נושא את חתימתו שלו ואת חתימת היועץ המשפטי. 2011ההסדר משנת 

קר המדינה, חזר של מזכיר המועצה למשרד מב 2018בתשובה נוספת מאפריל 

והדגיש שהיועץ המשפטי חתם על מסמך הסדר למניעת ניגוד עניינים בעקבות 

ולפיה יש לקבל את  2011פניית משרד הפנים בכתב לראש המועצה מנובמבר 

מסמך  למשרד הפנים ולהעביר המועצה להסדר, אישור היועץ המשפטי של

ההסדר "עוד  היועץ המשפטי חתם על ,לכך. לדברי המזכיר מתוקן בהתאם

 באותה תקופה". 

טענת המזכיר בעניין עיתוי חתימתו של היועץ המשפטי על ההסדר למניעת 

ניגוד עניינים הוצגה ליועץ המשפטי. בעניין זה מסר היועץ המשפטי למשרד 

כי "חתימתו על מסמך הסדר לניגוד  2018מאפריל  מבקר המדינה בתשובתו

ולבקשת מזכיר המועצה כדי לאפשר הגשתה עניינים אכן ניתנה אחרי הביקורת 

 של נוספת למשרד הפנים ולמשרד המבקר וכדי לתקן את הפגם". בתשובה

 בשנת כי, היתר בין ציין הוא 2018 ממאי המדינה מבקר למשרד המשפטי היועץ

 הובא העניין וכי( העדרו או)קיומו  עניינים ניגוד הסדר על כלל ידע לא הוא 2011

 .בעניין שהייתה הביקורת ובעקבות לאחרונה רק לידיעתו

למשרד  שהעביר המזכיר מסמכיםמתוך ה משרד מבקר המדינה מעיר כי

ברשות משרד קיים החומר שהיה מתוך במהלך הביקורת ו מבקר המדינה

ללא תאריך על אותו  ץ המשפטי של המועצהכי חתימת היועעולה  ,הפנים

עוד מעיר משרד מבקר  .לאחרונהההסדר נעשתה בעקבות הביקורת ורק 

המדינה כי הוא רואה בחומרה את העובדה שרק בעקבות הביקורת הציג 

וביקש ממנו לאשרו  2011המזכיר ליועץ המשפטי את ההסדר משנת 

 בחתימתו ידו.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה ולמזכיר המועצה כי התעלמותם 

מנכ"ל ואפשרה במשך שנים מהוראות ועדת השירות מנוגדת לדין ולחוזר ה

שהמזכיר מצוי בו מפאת הקרבה  הענייניםמצב ניגוד  של קיומו המשך את

 .המשפחתית שלו לגזבר המועצה

הסדר מעודכן למניעת ניגוד  2018יצוין כי המזכיר צירף לתשובתו מאפריל 

עניינים שנערך לאחרונה כשהוא חתום בידו ובידי גזבר המועצה. מסמך זה כולל 

לחתימותיהם  21.4.18-עו"ד פלוני )שאינו היועץ המשפטי( מאישור בכתב יד של 

 של הגזבר והמזכיר על ההסדר.
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 בכמה כי נמצא

 יחד השתתפו מקרים
 והגזבר המועצה מזכיר
, המועצה ועדות בדיוני
 אותם שהעמיד דבר

 ניגוד של במצב
 עניינים

 

כי  1.5.18-למשרד מבקר המדינה מ שלישיתמזכיר המועצה מסר בתשובה 

, בשל העדר המסמך 2011"היועץ המשפטי התבקש לאשרר את חתימתו משנת 

 עליו חתם בשעתו". 2011משנת 

משרד מבקר המדינה מעיר למזכיר המועצה וליועץ המשפטי כי חתימתו 

הוספה בדיעבד בעקבות  2011של היועץ המשפטי על המסמך משנת 

, ועובדה זו אושרה על ידי היועץ המשפטי 2018הביקורת שנערכה בשנת 

הוספת חתימת היועמ"ש . 2018בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל 

יש בה  ( מבלי שניתן לכך גילוי במסמך גופו,2011)ולא בשנת  2018בשנת 

משום מצג מטעה למשרד מבקר המדינה ולמשרד הפנים, כאילו המועצה 

את התנאים שוועדת השירות קבעה  2011המקומית מילאה עוד בשנת 

גם נוכח טענתו של מזכיר  בהחלטתה בדבר אישור מינויו של המזכיר.

כי המסמך המקורי  -יקורת טענה שאינה נתמכת בממצאי הב -המועצה 

ראוי  -הלך לאיבוד  אךנשא את חתימתו של היועץ המשפטי  2011משנת 

היה שהיועץ המשפטי יציין לצד חתימת ידו את עיתוי החתימה. הצגתה של 

החתימה על ידי המזכיר באופן מכוון ומטעה כחתימה על המסמך המקורי 

לסיכול עבודתו של  ניסיוןועצמו יש בה משום מצג שווא, הטעיה חמורה 

 משרד מבקר המדינה.

מסר היועץ המשפטי של המועצה כי "אי ציון  2018בתשובתו הנוספת ממאי 

באם אין מועד )כי המסמך אינו ברשות הח"מ וכי הח"מ  -המועד בצד החתימה 

ובשל כך,  30/4/18סיים את עבודתו ותפקידו במ.מ. אעבלין ועפ"י בקשתו ביום 

ובשום פנים ואופן, לא כדי  לב ובתום דעת בהיסחמקורו  -אין לו גישה אליו( 

 להטעות חלילה, מאן דהוא" )ההדגשה במקור(.

התנהלות זו של מזכיר המועצה מעלה למצער חשש לביצועה של עבירת 

העניין לידיעת היועץ המשפטי את משמעת, ובגין כך יעביר מבקר המדינה 

קר המדינה. בנוסף, )ג( לחוק מב14לממשלה לפי הנתיב הקבוע בסעיף 

התנהלות כמתואר של היועץ המשפטי של המועצה מעלה חשש לביצועה 

-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 61של עבירת משמעת לפי סעיף 

, וגם עניין זה יועבר על ידי מבקר המדינה לידיעת היועץ המשפטי 1961

 63לממשלה בצירוף בקשה לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף 

לחוק לשכת עורכי הדין להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי של לשכת 

 עורכי הדין בגין עבירה משמעתית.

 

 מצבי ניגוד עניינים של הגזבר ומזכיר המועצה

בביקורת נמצא כי בכמה מקרים השתתפו יחד מזכיר המועצה והגזבר בדיוני 

 שניהם למשל,ועדות המועצה, דבר שהעמיד אותם במצב של ניגוד עניינים; 

חברים בוועדת המכרזים ובוועדת הפיטורין הדנות בעניינים מהותיים. להלן 

  הפרטים:
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הפיטורין יחד עם היועץ המשפטי,  בוועדת , בהיותם חברים2015באוקטובר  .1

השתתפו הגזבר והמזכיר בדיון שבו הוחלט על פיטוריהן של שתי עובדות 

הם  2017ממחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצה. נוסף לזה, ביוני 

השתתפו בדיון הוועדה על פיטוריו של עובד מחלקת שפ"ח )שירות 

 פיטורי העובד. פסיכולוגי חינוכי(, וגם במקרה זה הוחלט על

הם השתתפו  2015במסגרת דיון בוועדת המכרזים שהתכנסה באוקטובר  .2

 בהחלטה לבחירת יועץ משפטי למועצה.

יצוין כי ההרכב החוקי הן של ועדת הפיטורין הן של ועדת המכרזים 

לבחירת יועץ משפטי הוא שלושה חברים; יוצא אפוא שהמזכיר והגזבר היו 

 שהתקיימו. הרוב לקבלת החלטות בדיונים

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הפנים לנוכח העובדה 

שוועדת השירות אישרה מינוי רגיש זה של שני קרובי משפחה לשני 

דרישתה מהמועצה להמציא  על תפקידים סטטוטוריים מבלי שתעמוד

יצוין כי בהתייחס  .חתום כנדרשניגוד עניינים למניעת הסדר מסמך 

הייתה  41רים של ועדת השירות ולנוכח הפסיקהלהחלטות במקרים אח

יתרה מכך, ההתחייבות החלטת ועדת השירות בעניין זה חריגה. 

מצב כדי לאיין את החשש מדי  הבשהעביר מזכיר המועצה כאמור אין 

לעיל, וזאת  , כפי שעולה מהממצאיםניגוד העניינים הקיים ממילאשל 

 ניינים.משום שהיא לא כללה כל הסדר לנטרול ניגוד הע

עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים כי עליו לקיים פיקוח 

ובקרה כדי לוודא שהתנאי שנקבע בהחלטת ועדת השירות הנוגעת 

להעסקת מזכיר המועצה ימולא כהלכה, בפרט כשמדובר בקרבה 

שני בעלי  -משפחתית ובזיקה ממשית בין המזכיר לגזבר המועצה 

 מועצה.תפקידים סטטוטוריים בכירים ב

התנהלותה של המועצה והתעלמותה כי  משרד מבקר המדינה מעיר

הקרבה מהחלטת ועדת השירות של משרד הפנים ומהשלכותיה של 

 מראית עין של חוסריצרו  מזכירל גזבר המועצההמשפחתית בין 

באמון הציבור  לכאורה בתפקוד המועצה, תוך פגיעה קשה תקינות

-החוק. במצב שנוצר עקב אייה ובשלטון באופן הפעלת סמכויות

המצאת מסמך הסדר למניעת ניגוד עניינים, ובשל חשיבותם של שני 

לובים וכרוכים זה בזה בקשר התפקידים הסטטוטוריים האלה, הש

, ואיושם בעובדים קרובי משפחה, מתעורר חשש ממשי למצב הדוק

 של ניגוד עניינים.

 
התנועה למען איכות השלטון בישראל ע"ר נ' מועצה מקומית  50781-03-12סע )נצ'(   41

מדינת ישראל נ' אנואר  4477-05-12עע )ארצי( (; 15.7.13)פורסם במאגר ממוחשב,  עילוט

 (.18.3.14)פורסם במאגר ממוחשב,  עבד אלחמיד מטר
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נושא לחיוב אישי משרד הפנים מסר בתשובתו כי הוא ישקול את העברת ה

 .1962-צו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"בל 2642לפי סעיף 

 

 העסקת חתנו של ראש המועצה

כי "אסור לו לחבר ועדה  200443כבר קבע באוגוסט  בית המשפט העליון .1

למכרז שתוצאותיו נקבעו  אליתן ידו ל'מכרז תפור' או ל'מכרז מכור', קר

מראש. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש אינו מכרז כלל. מעשה רמייה הוא. 

מועלים בתפקידם.  -חברי ועדה או חבר ועדה היודעים מראש מה יחליטו 

בהחליטם מראש לפסול מועמדים אלה ואחרים לאייש את המשרה שהוכרז 

הוועדה בכבודם של עליה או לבחור במועמד פלוני דווקא, פוצעים חברי 

המועמדים; שהמועמדים סוברים כי ניתנת להם הזדמנות לשכנע את חברי 

הוועדה בכישוריהם העודפים על כישורי חבריהם, בעוד אשר משמשים הם 

אך כתפאורה ובתפקידי סטטיסטים בהצגה שסופה ידוע מראש. רק אם 

  מהם". יימנעו מכל אלה ינהגו חברי הוועדה בהגינות ויעשו צדק כמצופה

חתמה המועצה עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים  2013בפברואר 

משרד הרווחה( על חוזה ליישום "התכנית הלאומית  -החברתיים )להלן 

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון(  -" )להלן 360לילדים ונוער בסיכון 

. בהסתמך על החוזה קיבלה המועצה תקציב 2014שתופעל החל מינואר 

  שלוש שנים להפעלת התכנית האמורה.ל

, היא תכנית "עתיד 2015תכנית נוספת שהצטרפה אליה המועצה, בנובמבר 

אופק תעסוקתי, מכלול  הקניית מסוגלות,התכנית נועדה ל -בטוח" 

, והיא ם בעולם התעסוקה לבני נוער בסיכוןימיומנויות וכישורים עתידי

כדי לממש  .לאומי לביטוח וסדהמ של בסיכון לילדים מופעלת על ידי הקרן

משרה שהוא  50%-ב תכניתלמנהל את התכנית היה על המועצה לגייס 

 וכן שני חינוךאו ב פסיכולוגיה, בעבודה סוציאליתבתואר ראשון בעל 

, תוך תעודת בגרותשעות שבועיות שהם בעלי  20כל אחד בהיקף  ,מדריכים

 עדיפות לניסיון בעבודה עם מתבגרים.מתן 

ת עלה כי המועצה המשמשת נאמן הציבור לא פעלה לאיוש מהביקור

המשרה של מנהל תכנית עתיד בטוח באמצעות הליך תחרותי שקוף 

 והוגן בין מועמדים פוטנציאליים. 

התכנסה ועדת בחינה בראשות ראש המועצה והחליטה  2015בדצמבר 

למנות מנהלת לתכנית עתיד בטוח ומדריך אחד. בוועדה סוכם כי המועצה 

מינתה המועצה את חתנו של  2016נוסף". בפברואר  מדריך לגייס "תדאג

עתיד בטוח, בהיקף של  בתכנית הנוסף ראש המועצה לתפקיד המדריך

 
וי עובד מועצה מקומית או מועצה אזורית; וזו לשון סעיף חיקוק זה קובע את חובת המכרז במינ  42

נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו : "26

 ."לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם

 (.2004) 830-829 (3ד נ"ט )פ" ,יפו-אביב-אילן נ' עיריית תל 3751/03בג"ץ   43
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 מינתה 2016 בפברואר
 של חתנו את המועצה

 המועצה ראש
 מדריך לתפקיד
" בטוח עתיד" בתכנית

 הליך קיום ללא
 שהיה ולאחר תחרותי

 היחיד המועמד
 לתפקיד

 

משרה, לאחר שהופיע בפני וועדת בחינה שהתכנסה באותו החודש  50%

פועל יוצא כי לתפקיד.  היחיד המועמד ונבחר על ידה, על אף שהיה

וש המשרה בהליך תחרותי בין מועמדים עלה לאילא פ המועצה

  פוטנציאליים.

שבמסגרתו מופעלת התכנית  מנהל מרכז הנוערלאחר פטירתו של  .2

התכנסה ועדת בחינה  ,2016ונוער בסיכון, באפריל הלאומית לילדים 

 ראש היו הוועדה . חברימנהל חדשלצורך בחירת  2016בספטמבר 

. המועצה ראש וסגן המועצה מזכיר, החינוך במשרד אגף מנהל, המועצה

 .הוועדה בפני שהופיע היחיד המועמד היהשל ראש המועצה  חתנו

וש משרת מנהל מרכז הנוער קיימה הליך תחרותי לאי לאהמועצה  נמצא כי

וחתנו של ראש המועצה היה למעשה מועמד יחיד לתפקיד. הוועדה בחרה 

לתפקיד את חתנו של ראש המועצה וציינה בהחלטה כי החליטה לקבל את 

המועמד לתפקיד בתנאי שיירשם לקורס הכשרה מקצועית בתחום הנוער 

לנהל את מרכז ונוער בסיכון. הוועדה התרשמה שיש לו יכולות מקצועיות 

הנוער אך קליטתו לתפקיד מותנית ברישומו ללימודים. מיד עם היבחרו הוא 

 הנוער. התחיל לשמש מנהל מרכז

הודיעה הממונה על המחוז במשרד הרווחה למועצה, האמונה על  2017ביוני 

עמידתו של מנהל מרכז -התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, כי עקב אי

התפקיד תפסיק התכנית הלאומית את השתתפותה במימון הנוער בדרישות 

שכרו של המנהל הנבחר. עוד ציינה הממונה כי במעמד הופעתו בפני ועדת 

הבחינה שהתקיימה לפני כשנה ובה היה חתנו של ראש המועצה מועמד 

יצוין כי מימון התכנית  יחיד, הובהר לו כי קבלתו מותנית בהשלמת התואר.

עמידתו של מנהל מרכז הנוער -חודש עקב איהופסק בפועל באותו ה

 .ביעדים שנקבעו לו

כי העובדה  בחומרה לראש המועצה משרד מבקר המדינה מעיר

 שוועדת הבחינה, שהוא עמד בראשה, בחרה במועמד שהוא חתנו

 ההליךהמשרה, מעידה כי תוצאות שערכה הליך תחרותי לאיוש  מבלי

היא פסולה היא גם מראש. ההחלטה האמורה לא זו בלבד שנקבעו 

נגועה בניגוד עניינים של ראש המועצה. זאת ועוד, הפסקת התכנית 

אף גרמה לנזק ליישוב, לתושבים ולמקבלי השירות, ובעיקר לנוער 

 בסיכון שעבורו מופעל מרכז נוער יישובי.

המועצה מסרה בתשובתה כי היא הפסיקה את העסקת חתנו של ראש 

 המועצה.

 

 עצההעסקת בתו של ראש המו

נמצא כי ראש המועצה העסיק גם את בתו במסגרת התכנית הלאומית לילדים 

 חוזה באמצעות 2014 היא התחילה לעבוד במועצה באוקטובר -ונוער בסיכון 

במשרה חלקית של חמש שעות שבועיות  בעיסוק בתפקיד מרפאה מיוחד
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הגדילה המועצה את המשרה שלה  2015באותה תכנית. מתחילת פברואר 

 שעות "ריכוז" שבועיות, לכדי שבע שעות עבודה שבועיות.בשתי 

 .בתו ההעסקה שלראש המועצה חתום על חוזה  נמצא כי

בחומרה לראש המועצה על העסקת מקורבים משרד מבקר המדינה מעיר 

חתנו ובתו. פעולותיו של ראש המועצה  -במועצה, ובכללם בני משפחתו 

את אמון  ערערניינים. הדבר מבעניין זה מעמידות אותו במצב של ניגוד ע

 ברשות המקומיתשמשרות  ומצביע על כך הליך בחירת העובדיםהציבור ב

 באופן שוויוני והוגן. אוישותאינן מ

המועצה, המזכיר והגזבר מסרו בתשובותיהם כי המועצה הפסיקה את העסקתה 

 של בתו של ראש המועצה.

 

מינוי מנהל מחלקת חינוך שהוא קרוב משפחתו של 

 המועצה ראש

, קובע כי בכל 2001-תשס"אה )מנהל מחלקת חינוך(, חוק הרשויות המקומיות

רשות מקומית ימונה מנהל מחלקת חינוך. בעל תפקיד זה יהיה עובד הרשות 

ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות המקומית 

ן אדם כמנהל מחלקת "לא ימונה ולא יכהלחוק נקבע כי  4. בסעיף מקומית

חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלה אקדמית, או השכלה תורנית שוות ערך, 

 ".תעודת הוראה וניסיון מקצועי, הכל כפי שקבע השר בתקנות

, 2003-תשס"גהבתקנות הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת חינוך( )כשירות(, 

, אלא אם כן לא ימונה אדם למנהל מחלקת חינוך, ולא יכהן ככזה"נקבע כי 

( הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר או 1) נתקיימו בו כל אלה לפחות:

( הוא בעל 2) של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לענין זה...

( הוא בעל ניסיון 3תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע; )

מחלקת חינוך במועצה מקצועי כמפורט להלן: )א( במבקש להתמנות למנהל 

שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד  -מקומית או במועצה אזורית 

 ."ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך

יצוין כי במסגרת תפקידו ברשות המקומית, מנהל מחלקת חינוך אחראי 

המדיניות בתחום החינוך ברשות ברוח המדיניות ויישומה של  העיצוב ה,גיבושל

ניהול . כמו כן, הוא אחראי להעירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך

 .44המערך החינוכי ברשות המקומית

נבחר אחד מעובדי המועצה  2008במסגרת מכרז פנימי שפרסמה המועצה במרץ 

נודע לתנועה למען איכות השלטון  2011לתפקיד מנהל מחלקת חינוך. בנובמבר 

נגד לבית הדין האזורי לעבודה  תביעה על פגם שנפל במכרז והיא הגישה

 
 קובץ, אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות, השלטון המקומי , מינהלמשרד הפנים  44

 , אתר האינטרנט של משרד הפנים. תפקידים תיאורי
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. בית הדין קבע כי מינויו של העובד מבוטל עקב 45העובד לתפקיד בחירתו של

עמידתו בתנאי הסף של המכרז, וזאת משום שבתקופה הרלוונטית למועד -אי

המכרז הוא לא החזיק בניסיון מקצועי של שלוש שנים כמנהל מוסד חינוך או 

נוך או במערכת החינוך. עוד קבע בית הדין כי על בניסיון ניהולי במוסד חי

המועצה לפרסם מכרז כדין לתפקיד של מנהל מחלקת החינוך בהקדם. 

אישר בית הדין הארצי לעבודה את פסק הדין של הערכאה  2014בדצמבר 

 . 46הראשונה

מינה ראש  2015המועצה לא פרסמה מכרז חדש לאיוש התפקיד ובינואר 

בן דוד א'(, לתפקיד  -ש באותה העת כעוזרו )להלן המועצה את בן דודו ששמ

ממלא מינוי ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך )על מינוי זה ראו להלן בפרק "

במועצה"(. מזכיר המועצה ציין בפני נציגי משרד  מחלקת חינוךמקום למנהל 

וכי מבקר המדינה כי המועצה לא פרסמה מכרז פומבי חדש לאיוש המשרה 

כל לכן לא היה  ,מנהל מחלקת חינוךתפקיד ממלא מקום לבאופן זמני  מינתה

 למהר ולאייש את המשרה.צורך 

, כעבור שנה ושלושה חודשים ממועד פסק הדין של בית הדין 2016רק במרץ 

הארצי לעבודה, פרסמה המועצה מכרז פומבי לאיוש משרת מנהל מחלקת 

האמור, כי היה עליה ביטלה המועצה את המכרז  2016חינוך, אך באפריל 

 לפרסם תחילה מכרז פנימי לאיוש המשרה.

בחינה  , לאחר שהמועצה פרסמה מכרז פנימי, התכנסה ועדת2016במאי 

ולאחר עיון במסמכי שלושת המועמדים שהגישו בראשותו של ראש המועצה 

אחד מהם גם הוא בן דודו של ראש -מועמדותם לתפקיד מנהל מחלקת החינוך 

החליטה, בהסתמך על עמדתם של חברי ועדה  -בן דוד ב'(  -המועצה )להלן 

נוספים שהם נציגי משרדי החינוך והפנים, שלא לראיין את המועמדים בשל 

הספק בדבר עמידתם של חלק מהמועמדים בתנאי הסף. נוסף לכך החליטה 

הוועדה לבקש את חוות דעתם של היועץ המשפטי של המועצה והיועצת 

מסר  2016וך בדבר כשירותם של המועמדים. ביוני המשפטית של משרד החינ

היועץ המשפטי של המועצה חוות דעת ולפיה רק שניים מתוך שלושת 

המועמדים עומדים בתנאי הסף וכשירים למלא את התפקיד. לעומתו, חוות 

הדעת של היועצת המשפטית של משרד החינוך קבעה כי רק מועמד אחד מבין 

 השלושה כשיר לתפקיד.

התכנסה ועדת הבחינה מחדש ללא השתתפות ראש  2016גוסט בסוף או

בן דוד ב' של  - בתנאי הסף שעמד המועצה והחליטה לבחור במועמד היחיד

 ראש המועצה, וזאת בכפוף לאישורה של ועדת מינהל השירות במשרד הפנים.

בתפקיד מנהל  2012נמצא כי העובד האמור החל לעבוד במועצה בנובמבר 

התאפשר לו לגשת למכרז  2015ום נוער, ולכן רק בנובמבר מרכז השכלה וקיד

האמור ולעמוד בתנאי הסף המחייבים ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות; 

 
, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' מועצה מקומית אעבלין 8532-11-11סע )חי'(   45

 .(2.2.14ממוחשב, )פורסם במאגר 

)פורסם במאגר  שאפע ח'ורי נ' התנועה לאיכות השלטון בישראל 11365-03-14 )ארצי( ע"ע  46

  (.17.12.14 ,ממוחשב
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בנסיבות האלה מתעורר חשש שהמועצה השתהתה בפרסום המכרז כדי 

 לאפשר מועמד הנבחר לעמוד בתנאי הסף לתפקיד.

שהתעלמותה במשך  משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי עולה החשש

כשנה ושלושה חודשים מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה שניתנה 

והשיהוי שנקטה עד פרסום מכרז חדש לאיוש משרת מנהל  2014בדצמבר 

מחלקת חינוך נועדו לאפשר את התמודדותו של קרוב משפחתו של ראש 

 ובחירתו לתפקיד האמור. -בן דוד ב'  -המועצה 

המועצה ואכן  מליאת לאישור המינוי את המועצה ראש הביא 2016 בספטמבר

 המינוי אושר פה אחד לבקשת ראש המועצה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לראש המועצה כי בעצם כהונתו כחבר ועדת 

, ובפרט עצם עמידתו בראש הדיון לאישור המינוי של 2016הבחינה במאי 

ניינים. קרוב משפחתו למנהל מחלקת חינוך, הוא פעל במצב של ניגוד ע

משרד מבקר המדינה מעיר ליועץ המשפטי של המועצה על שלא מילא 

תפקידו כשומר סף משום שלא התריע בפני ראש המועצה על נושא ניגוד 

 העניינים.

היועץ המשפטי מסר בתשובתו כי "ניגוד העניינים הנטען, לא היה בידיעתו 

ח ו/או דבר לרבות בשל אי השתתפותו בישיבות ועדת הבחינה המוזכרת בדו"

 הקרבה הנטענת". 

כי תשובתו אינה ליועץ המשפטי של המועצה מבקר המדינה מעיר  משרד

שעל פי הרשום בפרוטוקול ישיבת המועצה מתיישבת עם העובדה 

בישיבה זו, שבה כאמור התבקשה מליאת  נכחהוא  2016מספטמבר 

 המשפחתית בין הקרבה בה עניין המועצה לאשר את המינוי וגם עלה

 .החינוך מחלקת למנהל המועצה שרא

מחברי ועדת הבחינה  פנה מזכיר המועצה באמצעות דוא"ל לאחד 2016בדצמבר 

וביקש ממנו להוציא מכתב המפרט נימוקים לבחירתו של המועמד לתפקיד וציין 

כי עליו לנמק ש"המועמד עונה על תנאי הסף, מרשים מאוד מבחינה מקצועית 

הוועדה והפגין בקיאות מעולה בתפקיד"; הכול כדי ועשה רושם טוב מאוד על 

לצרף את מכתבו של חבר הוועדה לפנייתה של המועצה לוועדת השירות 

במטרה לאשר את מינויו של המועמד. אולם חבר הוועדה השיב למזכיר בדוא"ל 

כי הנימוקים האמורים צוינו בהחלטת ועדת הבחינה וכי הוא  2016מדצמבר 

 חברי הוועדה ועל כן הוא לא יוציא מכתב אישי בעניין.חתום עליהם כמו שאר 
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בקשת המזכיר מחבר  משרד מבקר המדינה מעיר למועצה ולמזכיר כי

בגדר התערבות בהליך המינוי במטרה להשפיע על  הייתה הוועדה

 החלטת ועדת השירות לאשר את המינוי.

ור החליטה ועדת השירות שלא לאשר את מינויו של העובד האמ 2017במרץ 

לתפקיד מנהל מחלקת חינוך מהנימוקים האלה: מדובר בתפקיד סטטוטורי 

בכיר במועצה; המועמד נבחר במכרז פנימי; קיימת כפיפות נורמטיבית בין ראש 

המועצה לכלל העובדים בה; לא הוצגו בפני חברי הוועדה אותן נסיבות מיוחדות 

 ראש המועצה.המצדיקות חריגה מהכלל שלפיו אין להעסיק קרוב משפחה של 

הממצאים הנוגעים להליך המינוי של מנהל מחלקת חינוך במועצה, אף 

על כשלים  שבסופו של דבר פסלה ועדת השירות את בחירתו, מצביעים

חמורים בתפקודו של ראש המועצה שפעל ביודעין במצב של ניגוד 

 עניינים.

י בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה כי היא פרסמה מכרז פומב

, אך ביטלה אותו לאחר דרישת ועד העובדים לבטל את המכרז 2017בדצמבר 

בנימוק שהמועצה לא פרסמה מכרז פנימי כמתחייב על פי דין. עוד מסרה 

 המועצה כי היא תפעל כדין ובהקדם לאיוש משרת מנהל מחלקת חינוך. 

לא למדה מלקחי  יאמסתמן שהמשרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי 

. פומבי מבלי לפרסם תחילה מכרז פנימימכרז  חזרה ופרסמה העבר ושוב

תפקוד המועצה בכל הקשור לאיוש המשרה של מנהל מחלקת חינוך 

מעלה את החשש לפעילותה משיקולים שאינם לטובת הציבור, וכן 

 לפגיעה חמורה בעיקרון השוויון ובאמון הציבור.

 

 מינוי ממלא מקום למנהל מחלקת חינוך במועצה

את מינויו של עובד לתפקיד עוזרו של  2011השירות לא אישרה בשנת ועדת 

ראש המועצה וזאת עקב קרבתו המשפחתית לראש המועצה שנכח בדיון; 

דנה ועדת השירות מחדש במינוי האמור ואישרה אותו לאחר  2012בדצמבר 

. ועדת השירות ציינה 2012שנבחר במכרז פנימי שפרסמה המועצה, בדצמבר 

י מדובר במשרת אמון והוא יסיים את תפקידו עם סיום כהונתו של בנימוקיה כ

לממלא  -בן דוד א'  -מינה ראש המועצה את עוזרו  2015ראש המועצה. בינואר 

 מקום מנהל מחלקת חינוך.

חוזר המנכ"ל( נקבע כי רשות  -)להלן  201147בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ממאי 

ום( רק "במקרים חריגים במיוחד, ממלא מק -תעסיק עובד במילוי מקום )להלן 

בהם בשל נסיבות מוצדקות לא מתאפשר לרשות המקומית לפרסם מכרז כדין 

 
 (.11.5.11) 3/2011חוזר מנכ"ל   47
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 מינה המועצה ראש

 בן את 2015 בינואר
 עוזרו המשמש, דודו

 לממלא גם, האישי
 מחלקת מנהל מקום
 לאחר זאת, חינוך

 לא השירות שוועדת
 דוד בן מינוי אישרה

 לתפקיד אחר

 

ומדובר במשרה נחוצה לאיוש בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה בפעולות הרשות 

 המקומית".

עוד נקבע בחוזר המנכ"ל כי ממלא מקום יועסק לתקופה של שלושה חודשים 

אי משרה )עובדים סטטוטוריים( יועסקו לתקופה של ואילו עובדים נוש 48בלבד

עד חצי שנה, ובמהלך התקופה תקלוט הרשות למשרה זו עובד "כדת וכדין". 

עוד נקבע כי העסקת ממלאי מקום מותנית בקיום התנאים האלה: אישור בכתב 

 במכרז כדיןהרשות כי לא ניתן היה לקלוט עובד  "לממנכאו  הרשות ממזכיר

הסיבות לכך. באישור זה נדרשת הבהרה שמדובר במשרה  למשרה זו, כולל

נחוצה מאוד שהרשות לא תוכל לתפקד בלעדיה ולו לתקופה קצרה, וכי הרשות 

החלה בתהליכים לאיוש משרה זו כדין; אישור הגזבר שהמשרה מתוקצבת 

בתקציבה המאושר של הרשות המקומית; אישור של המזכיר או המנכ"ל בכתב 

ות החיים של ממלא המקום והוא עומד בדרישות הסף כי הוא בדק את קור

למשרה הרלוונטית; ברשות מקומית שבה מכהן חשב מלווה תידרש חתימתו על 

הבקשה. לאחר שהמזכיר או המנכ"ל ירכזו את כל האישורים האמורים הם 

ישלחו לעובד כתב מינוי חתום בידי ראש הרשות המקומית ובו יובהר לעובד כי 

 פה זמנית לצורך מילוי מקום.המינוי הוא לתקו

בן דוד א'  -את קרוב משפחתו  2015כאמור, נמצא כי ראש המועצה מינה בינואר 

חינוך, אף שהמועצה לא בדקה  מחלקת מנהל מקום המשמש כעוזרו לממלא -

בכל התנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל, בין היתר בנוגע להתאמתו  אם הוא עמד

הסף הנוגעים לניסיון הנדרש בחוק. כמו  של המועמד לתפקיד ועמידתו בתנאי

כן, בכתב המינוי שלו לא הוגבלה כמתחייב תקופת כהונתו כממלא מקום, 

ותקופת העסקתו כממלא מקום התארכה בניגוד לנקבע בחוזר המנכ"ל והוא 

שימש בתפקיד זה עד מועד סיום הביקורת. נוסף לכך, המועצה לא ביקשה את 

  נוכח קרבתו המשפחתית לראש המועצה.אישור ועדת השירות להעסקתו ל

 מהלך זה הביא לידימועצה והעובד  ואמקום ההממלא במועצה ציינו כאמור כי 

בעלויות; אולם בביקורת הועלה כי ראש המועצה אישר תוספת שכר  חיסכון

לעוזרו, בהיותו ממלא מקום לתפקיד מנהל מחלקת חינוך, מיום מינויו בינואר 

2015. 

למשרד מבקר המדינה מסר עוזרו של ראש המועצה כי  2018בתגובתו מינואר 

וך ברשות מקומית. הוא עונה על כל תנאי הסף למילוי תפקיד מנהל מחלקת חינ

אולם במועצה לא נמצאו מסמכים המעידים על התאמתו לתפקיד ועמידתו 

 בתנאי הסף.

 
אם תידרש הרשות המקומית לאייש את המשרה באמצעות ממלא מקום ליותר משלושה   48

אדם ושכר במשרד הפנים; האגף יאשר זאת במקרים חודשים, עליה לקבל אישור מאגף כוח 

 חריגים בלבד.
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קרוב משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש המועצה על מינויו של 

כשלוש שנים תוך במשך  מנהל מחלקת חינוךכממלא מקום משפחתו 

בכללם חריגה מהתנאים למינוי ממלא מקום שנקבעו בחוזר המנכ"ל, ו

עמידת ממלא המקום בתנאי הסף המקצועיים, ומבלי שהמינוי הובא 

לאישור ועדת השירות כמתחייב מצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת 

 עובדים לעבודה(.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את תפקודה של המועצה בכל 

 הקשור לאיוש תפקיד מנהל מחלקת חינוך הנחשב לאחד מהתפקידים

על המועצה . המקומית הרשות במערך ביותר ים החשוביםהסטטוטורי

לפרסם מכרז פומבי לאיוש המשרה ולקדם את התהליך לבחירת מנהל 

 מחלקת חינוך תוך הפקת לקחים מהכשלים במכרז הקודם.

 

 עובדים של אישיים תיקים ניהול

  תקופת ניסיון ומילוי חוות דעת

לעבודה נחשב  בהיכנסו, "כל עובד 49ברשויות המקומיות לפי חוקת העבודה

חודשים. בהסכם העבודה שנחתם כהסכם קיבוצי כללי  12כעובד בניסיון" עד 

 24-הוארכה תקופת הניסיון הקבועה בחוקת העבודה ל 2009באוקטובר 

 .חודשים

, אחד התנאים לשינוי מעמדו של עובד זמני באוגדן תנאי שירותלפי ההנחיות 

ובד עבר בהצלחה את תקופת הניסיון ולאחר למעמד עובד קבוע הוא שהע

שמולאו חוות דעת חיוביות על שירותו. הממונה על העובד יעריך את עבודתו 

אחת לשלושה חודשים במהלך תקופת הניסיון. חוות הדעת נועדה לסייע 

לרשות בבואה להחליט על עצם העסקת העובד ועל מעמדו, אם יוחלט 

 להמשיך להעסיקו.

עבית הדין האזורי  למותר להכביר מילים על חובתו של כי " 50לעבודה קב

מעסיק לנהל עם עובד שיחות משוב והערכות תפקוד וביצוע תקופתיות. הערכות 

אלו באות לחזק את הקשר שבין העובד למעסיק, שכן הן מאפשרות למעסיק 

לומר לעובד במה הוא טוב, ובמה הוא צריך להשתפר, וגם לעובד יש הזדמנות 

חובה זו של המעסיק . טענותיו, אם ישנן כאלה, לפני המעסיקלשטוח את 

מקורה בעיקרון תום הלב החולש על יחסי הצדדים, שאם לא כן, היה נשמט 

הבסיס לתקשורת שבין עובד למעסיק. דברים אלו מקבלים משנה תוקף, עת 

מדובר בעובד הנמצא בתקופת ניסיון. זוהי תקופה רגישה וקריטית מבחינת 

מעוניין להוכיח את עצמו, להוציא את המיטב שבו, אבל הוא צריך  העובד. הוא

יתן לו קריאת כיוון מידי פעם, שיראה לו שהוא הולך בדרך הנכונה, ישהמעסיק 

 
 .13, 10, 8, 7חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, פרק ג', סעיפים   49

)פורסם במאגר ממוחשב,  בגולה נ' אוניברסיטת בן גוריון 28160-03-16סע"ש )ב"ש(   50

5.10.16.) 
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ואם סטה ממנה, שיראה לו את הדרך חזרה. זוהי תכליתן של שיחות משוב 

 ."תקופת הניסיון והערכת תפקוד, שצריכות להיעשות במהלך

ים האישיים של עובדי המועצה לא נמצאו מסמכים המעידים על בתיק נמצא כי

היותם בתקופת ניסיון ועל ביצוע משוב ומתן חוות דעת. כמו כן, לא נמצאו 

הודעות על תום תקופת הניסיון והמעבר למעמד קבוע. למשל, במקרה של 

פיטורין של עובדת מחלקת הרווחה לא היו משובים תקופתיים בתיקה האישי, 

נאלצה המועצה לנהל מאבקים פנימיים ולהזמין חוות דעת בדיעבד  ועקב כך

 מהממונים לקראת פיטוריה.

על  נעשהלא משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי ניהול ענייני העובדים 

מקבלי ההחלטות במועצה  בהיעדר חוות דעת על עובד, .פי הכללים

איכותו. ו אדםהכוח לניהול תקין ולשיפור תפקוד  חסרים מידע הנוגע

שנלקחה  בלימעובדים הועברו ממעמד זמני לקבוע בתום תקופת הניסיון 

על המועצה לפעול על פי הצלחתם בתפקיד. התאמתם ובחשבון מידת 

הכללים בנושא זה ולוודא כי בתיקיהם האישיים של העובדים יהיו כל 

המסמכים הנוגעים להעסקתם, לרבות חוות דעת והודעות על סיום תקופת 

 ן.הניסיו

 המועצה מסרה כי היא תפעל לניהול התיקים האישיים של העובדים כנדרש.
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 סיכום

, חלקם חמורים, בתפקוד וליקויים כשלים על מלמדיםהביקורת  ממצאי

 העסקתרכש והתקשרויות,  בנושא ובפעולותיהם והעומד בראשה המועצה

: האלה הועלו הליקויים היתר בין האדם. כוח וניהול שירותים ונותני יועצים

עם קבלן לפינוי פסולת גזם תוך פגיעה  התקשרות, כדין מכרזים עריכת-אי

; העסקת יועצת חיצונית לראש המועצה באמצעות חוזה המידות בטוהר

למתן שירותי ייעוץ בעוד שלמעשה היא שימשה כעוזרת אישית של ראש 

המועצה במכלול משימותיו השוטפות, ומתוך כך עולה חשש שאופן זה של 

קה נועד לעקוף את הכללים שמגבילים את מספר משרות האמון העס

 יותר במשך חשבון רואה עם התקשרות האפשריות במועצה מקומית;

 סטטוטוריות, משרות איוש-ואי תקין מינהל לסדרי בניגוד שנים מעשר

עצת לקידום מעמד ווי הרשות מנהל מחלקת חינוך, וטרינרמשרות לרבות 

 האישה.

 מזכירובין הבין גזבר המועצה  חמור עניינים ניגוד של מקרה בביקורת עלה

את נושא ניגוד העניינים  הרילא הסדהמועצה  .בן אחותו של הגזבר אשהו

 כמו כן, המזכיר לתפקיד. ו שלמינוימועד עשר שנים מבין השניים במשך 

עו בהחלטת ועדת קבהתנאים שנ אחר מילויהפנים לא עקב  משרד

 פגמים הועלו למניעת ניגוד עניינים. עודלהמצאת מסמך הסדר השירות 

לרבות העסקת  משרות, בכל הנוגע לאיושעניינים  והתגלו ניגודי במכרזים

 חתנו, בתו ובן דודו. -של ראש המועצה  קרובי משפחה

על ראש המועצה ושומרי הסף במועצה: היועץ המשפטי, הגזבר, המזכיר, 

כנאמני ציבור  והמבקר לפעול לאלתר, בהתאם לאחריותם ולסמכותם

לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה, בתוך פרק זמן סביר, כדי להבטיח 

שהמועצה תנהל את משאביה כנדרש על פי כללי מינהל תקין. על משרד 

הפנים, בתפקידו כמאסדר של הרשויות המקומיות, לבחון את תפקודם של 

 המועצה ובעלי התפקידים בה ולשקול להשתמש בכל האמצעים העומדים

לרשותו לתיקון הליקויים. כמו כן, עליו לפעול למניעת הישנותם של 

 הליקויים בתפקוד המועצה גם בעתיד.

 



 

 


