
  
  
  

  ביקורת במחלקת הרכש  :הנדו�
  
אני מוצא לנכו� להעלות מספר , הרכש' עוד בטר� סיימתי את הביקורת במח  .1

, מסמכי� והשלמות נתוני�, מתו� כוונה לקבל הסברי�, דברי� על הכתב
, י מצב הדברי� כרגע"כי עפ, הרכש במסגרת הביקורת' לחומר שקיבלתי ממח

הרי שהממצאי� אינ� , נדרשי�מבלי לקבל את ההשלמות וההסברי� ה
הרכש ' לא למח, לא למחלקות שביצעו את ההזמנות, מחמיאי� בלשו� המעטה

  .ולא לעירייה בכלל
  

לאחר שהתקבלו התייחסויותיכ� שבחלק� הובאו , מסמ� זה מהווה דוח סופי  .2
  .09ינואר  6מיו�  09#007י מכתבי "עפ, לידי ביטוי בדוח

  

  :ילהל� הממצאי� במישור הכלל  .3
, כמו הצעות מחיר, כי חסרי� מסמכי� רבי�, מעיו� במסמכי� עולה  .א  

' שהיה אמור להיות מתוייק במח, העתקי חשבוניות וחומר נוס), הסכמי�
  .כחומר נלווה להזמנות שבוצעו, הרכש

בחלק מהמקרי� מטופלות רכישות , אי� עקביות בחומר שמטופל במחלקה  .ב  
קיי� , ודות ובחלק נוס) של המקרי�בחלק אחר של המקרי� ג� עב, בלבד

י חשב האג) "באופ� שהעבודות מטופלות ע, פיצול בי� העבודות לבי� הרכישות
  .הרכש' י מח"מטופלות ע, ואילו הרכישות הנלוות לאות� עבודות

שהחשבי� החלו להפיק הזמנות עבודה במהל� שנת , הנימוק של הגיזבר  
  . האי� בו כדי לתת מענה הול� לממצא ז, 2008

כ "יעשה פיילוט ואח, היה מצופה שלפני שעוברי� לשיטת עבודה חדשה  
כפי שנמצא , יתחילו לעבוד  בשיטה החדשה ולא בעירבוביה ,נקובבתארי� 

  .בביצוע ההזמנות, בביקורת וללא כל תשתית הגיונית
מבלי שה� מועברות , הדוברות מעבירה את ההזמנות ישירות לגיזברות' מח  .ג  

או /הרכש אי� כל עידכו� ו' למח. (כשאר ההזמנות בעירייה, הרכש' דר� מח
  ).י הדוברות"בקרה על הרכישות שמתבצעות ע

א� מביקורת שנערכה על ידי , ל על נוהל מזורז מקובלת בהחלט"החלטת המנכ  
כי ג� הנוהל המקוצר שהוכ� במיוחד עבור , עולה 2007מ בדוברות בשנת "הח

לידי ביטוי בהזמנות שיוצאות כמעט  כשהדבר בא, אינו מיוש�, הדוברות
  .'וכמעט תמיד ללא הצעות מחיר וכו, תמיד בדיעבד

בחתכי� כאלו , הרכש אי� יכולת להפיק נתוני� סטטיסטיי� כלשה�' למח  .ד  
  .הרכש בפרט' ומח, דבר בסיסי לחלוטי� בעבודתה של מחלקה בכלל, ואחרי�

הרכש אינו יכול ' חשמנהל מ, כמענה להתייחסותו של הגיזבר הכוונה היא  
היה מצופה . להוציא נתוני� סטטיסטיי� מהאוטומציה ולא מגיליו� האקסל

שמנהל הרכש וג� גורמי� נוספי� בעירייה יוכלו להגדיר סרגל נתוני� 
ה�  ,או יכולי� לסייע לה� בעבודה ובאמצעות הגדרת דוח/שנחוצי� לה� ו

  .יוכלו לקבל את הנתוני� מהאוטומציה
  
  
  
  
  
  
  



  
  

שבעצ� לא עוסקת כלל , פני מספר חודשי� נבחרה במכרז מנהלת אינוונטרל  .ה  
סימו� רישו� , ספירה ראשונית, עקב חוסר באמצעי� כמו תוכנה, באינוונטר

  .והכנת בסיס נתוני�
הוא מעט , הנימוק של הגיזבר שבימי� אלה בודקי� הצעות לשידרוג המערכת  

  .ספר שני�מושמע כבר מ, ל"הנימוק הנ. מידי ומאוחר מידי
ישנ� הרבה מאוד מוצרי� וציודי� שנרכשי� ועבודות בהיקפי� כאלו   .ו  

מבלי שנער� מכרז לגביה� והסכ� לגבי התקשרויות ע� חברות , ואחרי�
  :כמו, שמספקות שירותי� שוני� לעירייה

  .רכישת מחשבי�  )1    
  .התקשרות במסגרת הסכ� ע� חברת שליחויות  )2    
  .'ות לבקרת מערכות השקיה וכוהסכ� התקשרות ע� חבר  )3    
  .מכרז והסכ� ע� דודו חריטה  )4    
  .'מכרז והסכ� לכיבוד וכו  )5    
עקב , התייחסותו של הגיזבר שלא נית� לפרס� לגבי ספקי� אלו מכרזי�  

משו� שבחלק מהספקי� מדובר , איננו מקובל, היקפ� הקט� של הרכישות
מבלי אפילו להתחשב , "דודו חריטה"כמו , בשנה+  300,000 *על למעלה מ

בהיק, של עוד , בעבודות שהוא מבצע עבור המדור לקידו� נוער בנושא שילוט
שבוצעו מה� , "שיבק עמי"ו" דפוס מאור"ל לגבי "כנ. בשנה+  90,000 *כ

  .כל אחד, בשנה+  170,000 *עבודות בהיק, של למעלה מ/ רכישות 
סגרת כמו שישנ� הסכמי מ/ לבצע מכרזי , המלצת הביקורת היא, לפיכ�  

, לאחר שיבוצע תיכנו�, זאת. כאלה בהרבה מאוד תחומי� נוספי� בעירייה
  .עליה� מצביעה הביקורת, לגבי הרכישות באות� תחומי�

ש למול ההסכמי� באשר לליקוי של היעדר בקרה אמיתית על הזמנות הרכ  .ז  
הביקורת מוכנה לקבל את ההתייחסות של מנהלת אג, , ע� קבלני הגינו�

לפיה הצמחי� שנרכשו ונרכשי� מעבר לצמחי� שעל הקבלני� (, יפעולת
או באתרי� שקבלני , ה� עבור גינו� באתרי� בה� לא היה גינו� מעול�, לספק

בהתקיי� שני תנאי� , )ר"הגינו� קיבלו ללא צמחיה ואז הרכישות נעשות מתב
  .אינ� מתקיימי� כיו�, שלפי דעת הביקורת, בסיסיי�

מתי גינה נחשבת להקמה , וני� ברורי� וחד משמעיי�יקבעו קריטרי  *  
  .לעומת שידרוג או עבודות ריענו� ואחזקה בלבד, חדשה

משו� , רי�"במקביל יקבעו קריטריוני� ברורי� ומדוייקי� לשימוש בתב  *  
אינה , נחשבת לעבודת גינו� חדשה, לפיה כל ערוגה חדשה, שבשיטה הנוכחית

  .קבילה
כשמחירוני� שמצורפי� להסכמי , שמשולמי� אי� בקרה על המחירי�  .ח  

 .או לפחות אחת למספר חודשי�, ההתקשרות אינ� מתעדכני� באופ� שוט)
  מיו�, מ"עמר השקייה גינו� וחקלאות בע' הכוונה להסכ� שנחת� ע� חב

  ).תשובה זו נועדה כמענה לגיזבר( 05למאי  9  
לבי� השימוש , רי�"י קריטריוני� על שימוש בתב"אי� חלוקה ברורה עפ  .ט  

  .במקרי� בה� החלוקה לא חד משמעית, בתקציבי� הרגילי�
  .התייחסותו של הגיזבר לא נותנת מענה לממצא זה  
  .הרכש' במח, אי� חתימות על העתקי� של הזמנות רכש  .י  
  .בכדי לשנות את הממצא, הנימוק של הגיזבר בעניי� זה לא מספק  

  
  

  
  
  
  



  
  
  

  :להל� הממצאי� הפרטניי�  .4
  'נרכשו צמחי� שוני� מחב # 08 ינואר 22מיו�  5347' י הזמנת מס"עפ  .א  

  .ח"ש 12,243בסכו� של , "רמות"     
  .הצעות מחיר 3י "עפ וולכ� ההזמנות בוצע" רמות"' אי� הסכ� ע� חב  )1    
  מכיוו�  שלספק הזול לא היו את כל הצמחי�, נבחרה ההצעה הזולהלא     
  . לרכוששהעירייה הייתה מעוניינת           
  .נימוק זה מקובל על הביקורת    
   .ולא מהתקציב הרגיל 1038ר "ההוצאה חויבה מתב  )2    
  ).לעיל' ז 3ראה סעי, (הנימוק שהתקבל אינו מקובל     
  . לביצוע השתילה, ההזמנה אינה מגדירה את המיקו�  )3    
  י גורמי העירייה ולא"הביקורת מצפה שיעוד השתילי� ירש� בהזמנה ע    
במקרה זה יעוד השתילי� נרש� . י הספקי�"ע, ג הצעות המחיר"ע ירש�     

שזכה , כשלא הוא הספק, ג ההצעה שהוא הגיש"ע, אחד הספקי� י"ע
  .ברכישה  בכלל

ל לא הובאה "ראוי לציי� שההזמנה הנ, להתייחסותו של הגיזבר בסעי, זה    
  .על א, שהנוהל מחייב זאת, ג� לאישורה של וועדת התקשרויות

  .או וועדת התקשרויות/י וועדת רכש ו"מנה לא אושרה עההז  )4    
  ,עצי פיקוס 60הזמנה עבור עיקור  #  08ינואר  15מיו�  5340' הזמנה מס  .ב  

  .ח"ש 17,325בסכו� של      
  הרכש אמורה לטפל' על א) שמח, הרכש' זאת עבודה שבוצעה דר� מח  )1    

  .ברכישות בלבד     
  היכ� נמצאי� העצי�, ו בחומר הנלווהא/לא צויי� בשו� מקו� בהזמנה ו  )2    

  .דבר שמונע ביצוע בקרה וביצוע כפילויות, בה� בוצע העיקור     
  מאחר וצורפה רשימה מדוייקת של מיקו�, ההתייחסות שניתנה מקובלת    

  .העצי� שטופלו     
  .ללא כל נימוק, 1038ר "ההוצאה מתב  )3    
  ,של עידו רובינשטיי�, המכתב המנמק עניי� זה #לא נערכו הצעות מחיר   )4    

   .מספק # מפקח הגינו�      
שנעשו מאמצי� כדי , לאחר קבלת התייחסות� הנוספת, הביקורת שוכנעה    

, ולמרות זאת לא נמצא גור� שכזה, למצוא גור� נוס, שעוסק בעיקור עצי�
  ".של,"חו/ ממעבדת 

  .או צוות התקשרויות/י וועדת הרכש ו"ההזמנה לא אושרה ע  )5    
  

קיי� הסכ� שתוקפו המקסימלי  # עמר השקיה גינו� וחקלאות' � ע� חבהסכ  .5
מתו� מועד , לאחר שתי הארכות של שנה כל אחת, 08מאי  9 #מסתיי� ב

  .הסיו� המקורי
על א) שההסכ� נחת� כשנה , 03' אוק 19 #ההסכ� כולל נספח מחירו� נכו� ל  .א  

כבר ביו� שנחת� ש, ולכ� המשמעות היא, 05מאי  9 # וחצי לאחר מועד זה ב
  .המחירו� לא היה מעודכ�, ההסכ�

המחירו� לא התעדכ� , 08על א) שההסכ� הואר� כאמור עד מאי , יתר על כ�   
י העירייה עבור ציוד ואביזרי גינו� שוני� "כנדרש ולכ� ג� המחירי� ששולמו ע

  . י הצעות מחיר מאיד�"י המחירו� מחד ולא עפ"לא היו עפ, שנרכשו
אזי הרכישות , אלא שא� קיי� הסכ� התקשרות ע� החברה, לא זו בלבד  

חלק מההתקשרויות בוצעו , ואילו במקרה הזה, אמורות להתבצע דר� ההסכ�
  .שלא לצור�, דר� הזמנות טובי�

אינו רלוונטי לממצא , שצור, להתייחסותה של מנהלת אג, תיפעול' נספח ב  
                        .                                 שמופיע בסעי, זה



  
  

  :ה� כדלקמ�, עמר השקייה' הזמנות הטובי� מחב  .ב  
בגי� אספקת מוצרי� /   10,000ס "ע # 08מר/  18מיו�  9481' הזמנה מס  )1  

אי� , אי� כל פירוט לגבי המוצרי� שנרכשו # ) הזמנת מסגרת(לעבודה שוטפת 
  .תאו צוות התקשרויו/אי� אישור של וועדת רכש ו, הצעות מחיר

ג "פירוט המוצרי� צרי� להופיע ע. הוראת הגיזבר אינה ערובה למנהל תקי�  
. ג דרישת התשלו�"ע, ולא בשלב הסופי של התהלי�, הזמנת העירייה

הנכ� מתבקשי� להציג בפני , לצור� מחיקת הליקויי� ותיקונ� בסעי, זה
ג דרישת התשלו� וכ� "הביקורת את פירוט המוצרי� שנרכשו ושמופיעי� ע

  .חתומה ומאושרת, ת תעודת המשלוחא
בגי� מוצרי השקייה /  2,129.32ס "ע  08#מר/  17מיו�  9485' הזמנה מס  )2    

  .ללא נימוק, 1115ר "המימו� נעשה מתב . אשכול+ לביצוע בנוער העובד 
  .לא נערכו הצעות מחיר    
כל עוד לא יקבעו קריטריוני� , ר אינו מקובל"הנימוק של השימוש בתב  

  ).ז לעיל 3ראה סעי, (זה  לעניי�
  ,הנימוק באשר לתמיכה העקיפה מחו/ לשטח של הנוער העובד והלומד    

  .מתקבל     
בגי� חומרי� לפיתוח /  10,238ס "ע #  08' פבר 5מיו�  9452' הזמנה מס  )3    

, 1114ר "א� חוייב תב, הצעות מחיר 3י "ההזמנה בוצעה עפ # העונות  4פארק 
  .ללא נימוק

ג� א� עצ� ההגדרה היא של , העונות 4י� לדישו� בפארק רכישת חומר    
, כמו כ�, ר"זה לכשעצמו אינו מצדיק הוצאה מתב, פארק" לפיתוח"חומרי� 

  .או צוות התקשרויות/אי� אישור של וועדת רכש ו
בגי� חומרי� לפיתוח /  3,212ס "ע #  08ינואר  31מיו�  9451' הזמנה מס  )4    

אי� . ללא נימוק,  1114ר "וצאה שולמה מתבהה. לא צויי� המיקו� #גינות 
  .או צוות התקשרויות/הצעות מחיר ואי� אישור וועדת רכש ו

, הרכש' מ במח"ג ההזמנה שצולמה על ידי הח"ציו� המיקו� אינו מופיע ע    
המיקו� עבורו נרכשי� .  להתייחסות' כפי שמופיע בכתב יד בנספח ב

  .במקו� המיועד, המודפסתג ההזמנה "צרי� להיות מצויי� ע, החומרי�
כל עוד לא יקבעו קריטריוני� לעניי� זה , ר אינה מקובלת"הרכישה מתב    
  ).ז לעיל 3ראה סעי, (
מתו� , עמר השקייה במסגרת מכרז כפי שציינת�' א� הרכישה בוצעה מחב  

אז לכאורה מחירי הרכישה היו , כוונה לנמק את היעדר הצעות המחיר
כשכידוע כבר בעת , רי המכרז וה� לא תואמי�למחי תואמי�צריכי� להיות 

  .המחירי� במכרז לא היו מעודכני�, החתימה על ההסכ�
לא  #בגי� מוצרי השקייה /  4,974ס "ע # 08ינואר  15מיו�  7850הזמנה   )5    

אי� הצעות . ללא נימוק,   1038ר "ההוצאה שולמה מתב. צויי� המיקו�
  .התקשרויותאו צוות /ר וועדת רכש ואי� אישו, מחיר

  .)9451ראה הערותיי להזמנה (   
, אי� פירוט, בגי� חומרי�/  10,112ס "ע # 08 ינואר 8מיו�  5330הזמנה   )6    

או /אי� אישור וועדת רכש ו, אי� הצעות מחיר. אי� ג� פירוט לגבי המיקו�
  . צוות התקשרויות

  ).9451ראה הערותיי להזמנה (  
  
  

  
  



  
  

בגי� חומרי� עבור אחזקת /  6,184ס "ע # 08ר ינוא 7מיו�  5334הזמנה   )7    
אי� הצעות , אי� פירוט החומרי�. לא צויי� איזה מזרקה והיכ�, מזרקות

חורגת , הזמנה זו. או צוות התקשרויות/אי� אישור וועדת רכש ו, מחיר
י הפירוט "עפ, לאחזקת מזרקות" ביוטיפול"' מההסכ� שיש לעירייה ע� חב

�  .בהמש
אי� בו כדי לשנות את מהות  * ייחסותכ� להזמנה זו בהסבר שנית� בהת  

עבור איזו מזרקה , ג ההזמנה"לא נית� הסבר מדוע לא צויי� ע. הממצא
  .אי� פירוט החומרי� ואי� אישור של צוות התקשרויות, נרכשו החומרי�

לצור�  *  07' נוב 5מיו�  *אורי רוז� "  ביוטיפול"' קיי� הסכ� ע� חב. א  .6
הואר� ההסכ�  08מאי  13בתארי� . מגדיאל+ ני� אחזקת מזרקות הב

, 08' ספט 5ועד  08מאי  5 #א� מועדי ההארכה שנרשמו ה� מ, למש� שנה
  .יש לתק� את הסתירה. חודשי� בלבד 4א למש� "ז
לאחזקת  #   אורי רוז�"  ביוטיפול"' לעירייה הסכ� ע� חב, כאמור  .ב    

כאמור , מ לחודש"ל מעכול, / 7,450מגדיאל בסכו� של + מזרקות הבני� 
מכיוו� שפג תוקפו של , הזמנותי "ש אפריל טופלו שתי המזרקות עפבחוד

  .08באפריל , ההסכ�
האחת , עמר השקייה' נמצאו שתי הזמנות נוספות מחב, כאמור, א) על פי כ�  

שג� , 08 ינואר 7מיו�  5334והשנייה  08ינואר  8מיו�  5330מספרה 
  ./ 7,584בסכו� כולל של , המזרקות במסגרת� נרכשו חומרי� לאחזקת

  �לאחזקת ואספקת חומרי� " ביוטיפול"' א� קיי� הסכ� ע� חב, ממה נפש
כשזו מהווה , עמר השקייה' מדוע רוכשי� חומרי� ג� מחב, למזרקות

  .לכאורה כפילות
מיו�  5567והזמנה  5566נית� להבי� כי הזמנה , מתו� ההתייחסויות שניתנו    

פג " ביוטיפול"' או מכיוו� שתוק, ההסכ� של חבהוצ, 08אפריל    28
 7 *מ 5334 *ו 5330לא ברור מדוע הזמנות , יחד ע� זאת. כאמור 08באפריל 

עמר ' נרכשו מח, במסגרת� נרכשו חומרי� לאחזקת המזרקות, ינואר 8 *ו
  ".ביוטיפול"' השקייה ולא מחב

' חב/  33,75ס "ע # 08אפריל  28מיו�  5566כאמור בהתא� להזמנה   .ג  
  .י המפרט שצור) להזמנה"עפ, תיחזקה את המזרקה ביד לבני�" ביוטיפול"
 ,+ 11,434ס "ע 08אפריל  30מיו�  * 5564הזמנה שמספרה במקביל הוצאה   

  .בגי� תיכנו� ופיקוח על הקמת מזרקה בפארק יד לבני�, למהנדס יגאל שטרק
  .מחיר אחתדורשת יותר מהצעת , / 11,434הצעת עבודה בסכו� של   )2    
הוצגה אמנ� לביקורת הצעת מחיר , במסגרת התייחסות� הנוספת    

מאוד דומות , כשהמחירי� בשתי ההצעות, מ�'אבי תורג' נוספת של אינג
משו� שכל , אלא שלא נית� להשוות בי� ההצעות, לא זו בלבד. וקרובות

שהדרישה שהופצה , והמשמעות היא, הצעה כוללת רכיבי� שוני�
ולא , דבר שהוא פגו�, לא הייתה זהה, א� בכלל, מחירלקבלת הצעות 

ולהגיע למסקנה איזה מבי� , כאמור ההצעות מאפשר בעצ� להשוות בי�
  ).'אאה נספח ר( ההצעות זולה יותר

  . או צוות התקשרויות/אי� אישור של וועדת רכש ו  )3      
עובדה שמקשה , חברות במקביל 3י "מטופלות ע, שתי מזרקות, לסיכו�    

  . ג� א� עד היו� לא נוצרו כפילויות, הבקרה למניעת כפילויותעל 
" מגדיאל"נבחרה לתחזק את מזרקות " ביוטיפול"' א� חב, יתר על כ�    

מדוע ישנ� חומרי� שנרכשי� בנפרד ולא נכללו , "הבני�"ורחוב 
   .ג� עובדה זו מקשה על הפיקוח בנושא. בהסכ� האחזקה

  



  
  
הוזמנו שרותי אחזקה למערכת השקייה  # 80אפריל  30מיו�  9067הזמנה   .7

  .מ"מערכות בקרה בע" אקווה"' מחב, / 49,971בסכו� של , 2008
י א) גור� מוסמ� "אינו חתו� ע, הסכ� השרות שמצור) להזמנת הטובי�  .א  

שאינה , מנהלת אג) תיפעול בלבד, ליזי אורו�' י הגב"אלא ע, בעירייה
אינה חתומה , ג� החברה עצמה ,מוסמכת לחתו� על הסכמי� בש� העירייה

כלל לא נבחנה , שהנחיצות של שירות זה, המשמעות היא. על ההסכ�
   .בעירייה

  .כדי לשנות את הממצאי� בסעי, זה, אי� בהתייחסות שהתקבלה, כמו כ�  
, או צוות התקשרויות/י וועדת רכש ו"ג� ההזמנה לא אושרה ע, יתרה מזו  .ב  

   .ג� לא במסגרת זו, לא נבחנה, כ� שהנחיצות של השרות
  .ג� בסעי, זה, כדי לשנות את הממצאי�, אי� בהתייחסות שהתקבלה  
שעוסקת , כשקיימת בוודאות חברה נוספת בשוק, לא נערכו הצעות מחיר  .ג  

   .מחשבי�/ אג� ' והיא חב, באותו תחו�
כולל המסמ� המצור, של מר אס, , מההתייחסות החדשה שהועברה לעיוני  

שהחברה היא הספק המורשה הבלעדי , עולה" מ"ה בעאקוו"' הלוי מח
  .באזור

הא� , יש לבדוק, פרט לכ�. א� לא באזורינו, א שישנ� ספקי� נוספי�"ז  
, הא� מקבלי ההחלטות היו מודעי� לכ�, כשנרכש הציוד של מוטורולה

לתחזק , תוכל מאותו יו� ועד להחלפת הציוד בכללותו" אקווה"' שרק חב
הדבר לא , קיע בהחלפת הציוד אחת לכמה שני�שהרי להש, את הציוד

  .כלכלי
שלא , מחייבת בחינה מעמיקה, התקשרות קשיחה שכזו, לדעת הביקורת  

  .נערכה
שהתקבל ממר אס)  06אפריל  27מאינפורמציה שמגובה במכתב מיו�   .ד  

, ע� החברה" ברטר"כי העירייה עשתה עיסקת , עולה" אקווה"' הלוי מחב
שהגיעו לה , 2006 # ו 2005על חובות עבר משני� א שהחברה וויתרה "ז

את , ובתמורה העירייה התחייבה למסור לה, מהעירייה עבור שירותי� שוני�
  .שירותי האחזקה למערכת בקרת ההשקייה

הרי שמדובר לכאורה על מעשה , בהנחה שהאינפורמציה אותנטית ונכונה    
וללא בדיקת  שבא לידי ביטוי במסירת העבודה ללא הסכ�, חמור ביותר

את הפרשנות  ינהבהחלט מב הביקורת. של שירות זה, נחיצות אמיתית
א� לצערי מעבר , לגבי המכתב של אס, הלוי, שעולה מההתייחסות

מ שוחח ע� מר אס, "הרי שהח, לפרשנויות שאפשר אולי לתת למכתב זה
י "הוא בדיוק כפי שצויי� ע, הלוי באופ� אישי וההסבר שנמסר על ידו

  .טיוטת דוח הביקורתב, מ"הח
. התקבל מסמ� הבהרה של מר אס, הלוי, במסגרת התייחסות� הנוספת  

  :משתי סיבות עיקריות, אי� במסמ� זה כדי לשנות את הממצא בדוח, לצערי
בשני� אלו מערכת ההשקייה לצערנו הרב : "ציטוט, הוא כותב  2בסעי,   .א  

היה מפעיל מערכות ובעיקר משו� שלא , מסיבות שונות, לא תיפקדה כראוי
בקרה מקצועי מטע� העירייה ולא נחת� הסכ� שרות שנתי המאפשר זמ� 

, במכתב הוא כותב  6ובסעי, " תגובה מהיר לתקלות השקייה
מתו� הבנה כי מערכת ההשקייה לא שימשה כראוי את עיריית :"ציטוט
אקווה על ' השרו� ומתו� רצו� לשמור על לקוחות החברה ויתרה חב*הוד

  ". 'עבור שרותי התיקוני� לשני� אלו וכו התשלו�
  
  
  
  



  
  
  

מסיבות , א� בשני� אלו מערכת ההשקייה לא תיפקדה כראוי, ממה נפש�  
לא היה מפעיל ( 2כמו שהוא מפרט בסעי, , השרו�*שקשורות בעיריית הוד

ולא מסיבות , )'וכ� לא נחת� הסכ� שרות שנתי וכו, מטע� העירייה
מדוע החברה בכל זאת ויתרה על תשלו� אז , "אקווה"הקשורות בחברת 

  .הדבר לא סביר. שרות  התיקוני� באות� שני�
כמו , אלא הסיבה האמיתית לויתור על התשלו� עבור שרותי התיקוני� היא  

מתו� רצו� לשמור על לקוחות "שמר אס, הלוי מציי� במכתבו החדש 
  ". החברה

חובות עבר  החברה ויתרה על"לפיה , מסקנת הביקורת במקור, לפיכ�  
ובתמורה העירייה התחייבה למסור לה את שרותי  2006 *ו 2005משני� 

לא שונה במהות מהאמור במכתב , "האחזקה למערכת בקרת ההשקייה
מתו� רצו� לשמור על לקוחות החברה "לפיו , ההבהרה של מר אס, הלוי

  ".ויתרה חברת אקווה על התשלו� עבור שרותי התיקוני� לשני� אלו
' העירייה וג� חב. שני הדברי� התקיימו ג� יחד, להערכת הביקורת  
ולכ� סיכמו על ויתור , היו מעונייני� בהמש� ההתקשרות ביניה�" אקווה"

 2006 * ו 2005מצד החברה עבור שני� , + 70,000 *תשלו� בסכו� של כ
כשהאינטרס , ובתמורה העירייה התחייבה למסור לה את שרותי האחזקה

  .לשמור על לקוחות החברה,  יה כמו שהוא הגדיר זאתשל החברה ה
שעיסקה שכזו חמורה ואסור היה לה , הביקורת חוזרת שוב על מסקנתה  

  .להתקיי�
שהוא עשה את הויתור על , א� ההגדרה של מר אס, הלוי היא, יתרה מזו  

המשמעות היא שלעירייה , מ לשמור על לקוחות החברה"ע, התשלו�
א שא� העירייה לא "ז, שא� לא כ�, נות לספק אחרהייתה בעצ� אופציה לפ

כספק מורשה בלעדי מטע� יצרנית " אקווה"' הייתה חייבת לפנות לחב
לוותר על " אקווה"' אזי איזה אינטרס היה לחב, הציוד של חברת מוטורולה

, השרו� כלקוח* הרי החברה הייתה יכולה לזכות בעיריית הוד. + 70,000 *כ
לפנות לספק , קרי מעצ� היעדר הברירה של העירייה, ל"ג� בלי הויתור הנ

  .אחר
ופגומה , היא בעייתית, ל"אי� שלא מסתכלי� על ההתקשרות הנ, לסיכו�  

  ).'ראה נספח ב. (ויש לתקנה במהירות האפשרית
  
א) על פי , לעירייה אי� הסכ� ע� משתלה זו # "ג� טרופי"רכישות ממשתלת   .8

שתילי� ועצי נוי בהיקפי� לא , העירייה רוכשת מהמשתלה צמחי�, כ�
 35,769היק) הרכישות עמד על  2007בשנת , הרכש' י נתוני מח"עפ.  מבוטלי�

היק) הרכישות עמד על , חודשי� 5 #במש� כ, עד חודש יוני 2008ובשנת / 
49,816 / .  

  :להל� פירוט ההזמנות  
  מהות הרכישה צמחי�, / 4,851ס "ע # 08מר/  2מיו�  9477הזמנה   .א  

  .שוני�       
  מחצית הרכישה מהזמנה זו עבור הנוער העובד והלומד ומחצית שניה  )1      

  ג"מופיע א� ורק עהשתילה מיקו� . ור רחוב ההסתדרות פינת הג�עב       
  .כפי שהיה נדרש, ג הזמנת הטובי�"ולא ע, המחיר של הספק הצעת       

  08מאי  �4 מיו 9070והזמנה /  4,989ס "ע 08מאי  6מיו�  9072הזמנה   .ב  
  .ה� עבור צמחי נוי ועצי נוי לג� הגול�, / 4,851ס "ע     
      1(  �  #ו 4, על א) שה� הוצאו בהפרש של יומיי�, ההזמנות פוצלו שלא לצור

   .בניגוד לנהלי הרכש, 08מאי  6     
  



  
  

  9070הזמנה ואילו  1115ר "מומנה מתב #  עבור עצי נוי 9072הזמנה   )2      
  ועל א) ששתי, ללא כל הסבר, נה מהתקציב הרגילמומ, עבור צמחי נוי     

   .ההזמנות ה� כאמור עבור ג� הגול�     
הנימוק לגבי פיצול ההזמנות וחיוב בחלקו מהתקציב הרגיל ובחלקו     

כל עוד לא יקבעו קריטריוני� ברורי� לגבי , לא מתקבל *ר "השני מתב
  ).ז לעיל 3ראה סעי, (ר "המקרי� בה� יותר השימוש בתב

    .או צוות התקשרויות/אי� אישור וועדת רכש ו  )3    
  מר/ 18מיו�  9489והזמנה +  4,851ס "ע, 08מר/  17מיו�  9486הזמנה   .ג  

  ה� עבור שתילי� שוני� לרחוב האהבה ועבור אב�, /  2033ס "ע, 08     
  .מסלעה לרחוב האהבה     

, חובציוד וחומרי� לאותו ר #" ג� טרופי"שתי ההזמנות ה� ממשתלת   )1    
  .ה� פוצלו בניגוד לנהלי הרכש, הזמנות בהפרש של יו� אחד ובכל זאת

מומנה מהתקציב  9489ואילו הזמנה  1115ר "מומנה מתב 9486הזמנה   )2    
עבור רחוב  ,כאמור �ועל א) ששתי ההזמנות ה, ללא כל הסבר, הרגיל

  .האהבה
   .או צוות התקשרויות/אי� אישור של וועדת רכש ו  )3    
כפי שמופיע בטיוטת , י� לא מצדיקי� את שינוי נוסח הממצאהנימוק    

  .דוח הביקורת
  /   1,565ס "ע  ,08מאי      22מיו�  9079הזמנה     .ד  
  /    2,200ס  "ע   ,08אפריל  10מיו�  9494והזמנה      
  /   4,885ס "ע ,08אפריל      8מיו�  9053והזמנה     
  .בדר� מגדיאל, וז והאשכוליתההזמנות ה� עבור עבודות גינו� לכיכר התפ  
  �לא הוכ� אומד� , פרט לכ�, פיצול ההזמנות  ה� בניגוד לנהלי הרכש, לפיכ

   .וכ� אי� הצעות מחיר, לעבודות הגינו�
  .כפי שצויינו בטיוטת הדוח, הנימוקי� לא מצדיקי� שינוי הממצאי�  
משו� שהע/ , בטעות נרש� שהע/ נשתל ברחוב הגיבור, 9494בהזמנה   

אי� אישור של וועדת רכש , כמו כ�. אשכולית/ בכיכר התפוז , בפועל נשתל
  .או צוות התקשרויות/ו
   # "מג� טרופי"ישנ� עוד שתי הזמנות   .ה  
  ,/ 4,851  ס"ע 08' פבר   7מיו�  9461הראשונה   
  ,/  4,851ס     "ע 08' פבר 19מיו�  9466והשניה      
לשביל התיכו� והשניה האחת , בשתי ההזמנות נרכשו צמחי� ושתילי�  

  .לרחוב קיבו1 גלויות וששת הימי�
ר "מומנה מתב 9466הזמנה מומנה מהתקציב הרגיל ואילו  9461הזמנה   

  .ללא כל נימוק והסבר, 1115
ג� הצמחי� , באותה מידה שצמחי� לשביל התיכו� מומנו מהתקציב הרגיל  

מהתקציב  היו יכולי� להיות ממומני�, ברחוב קיבו1 גלויות וששת הימי�
  .או ההפ�, הרגיל

כי באופ� תמוה רב ההזמנות , "ג� טרופי"בסיכו� הרכישות מ, ראוי לציי�  .ו  
, / 5,000מ לא לעבור על סכו� של "ע, לכאורה, / 4,900 #ל 4,800נעות בי� 

או צוות /לא מחייבי� אישור של וועדת רכש ו, ל"שלפי נהלי המנכ
  .ייבי� הצעות מחירג� לא מח, ולפי אות� נהלי�, התקשרויות

שית� מענה לתופעה זו של פיצול הזמנות , אשמח לקבל נימוק רציונאלי יותר  
  .במנהל לא תקי�, כשהתופעה גובלת לכאורה, / 5,000והגבלת� עד סכו� של 

  
  



  
  
  
  :י הפירוט הבא"עפ, יההזמנות שנמסרו לקבל� החשמל יוסי איל 4ישנ�   .9

עבור ביצוע תאורה , / 7,598ס "ע  # 08מר/  17מיו�  9488מנה הז  .א  
  .בכיכרות מגדיאל

עבור חיבור לרשת , ח"ש 1,282ס "ע #  08אפריל  14מיו�  9063הזמנה   .ב  
  .החשמל בכיכרות מגדיאל

עבור מתק� מגולב� להגנה על , / 4,412ס "ע # 08מאי  4מיו�  9071הזמנה   .ג  
  .הובלה והתקנה בכיכרות דר� מגדיאל, פנסי�

עבור עבודות חשמל בכיכר , / 3,869ס "ע # 08מאי  22מיו�  9077הזמנה   .ד  
  .השחר הגיבור

עבור ביצוע תשתית , / 1,963ס "ע # 08אפריל  10מיו�  9493הזמנה .ה  
  .חשמל לתאורת גינו�

אי� לקבל� יוסי איליה כל הסכ� ע� העירייה לביצוע עבודות חשמל   .ו  
  .ודות אלההופנו אליו עב, לכ� לא ברור מתוק) מה, בכיכרות

שפוצלו שלא , ישנ� לפחות שלוש עבודות שבוצעו בכיכרות בדר� מגדיאל  .ז  
�  :לצור

  /   7,598  ס "ע 9488  הזמנה     האחת    
  /   1,282  ס "ע 9063  הזמנה     השניה    
  /   4,412  ס"ע 9071 והשלישית הזמנה   
  /  13,292            :כ ההזמנות"סה  
הרי שהיק) , ינו� שבוצעו בכיכרותא� נוסי) להזמנות אלה את עבודות הג  

, מבלי שהוכ� אומד� לגינו� ותאורה בכיכרות, / 22,000 #העבודה מסתכ� בכ
ומבלי שהעבודות ) 9488פרט להזמנה (, מבלי שנדרשו הצעות מחיר לעבודות

  .י הגורמי� המוסמכי�"אושרו ע
  .הצעות מחיר 3התקבלו     #    9488בהזמנה   
  ).זו שנבחרה(/  7,598    #  הצעה אחת על    
  ./ 18,399    #  הצעה שניה על    
  ./  29,960  #    והשלישית על  
מהיעדר מפרט טכני , והדבר נובע להערכתי, ההפרשי� משמעותיי� ביותר  

דבר שלא נעשה  #שלפיו הקבלני� היו אמורי� להכי� את הצעותיה� , ואומד�
  .במקרה זה

לכ� , הרכש' י מח"אשר עלא אמורות להת, ביצוע עבודות כאמור, יתר על כ�  
  .לא הייתה סיבה להעביר� דר� המחלקה

מבלי שצויי� , מהותה חפירה וביצוע תשתית חשמל #  9493הזמנה   .ח  
  .ללא כל נימוק, 1115 ר"מתבההוצאה מומנה , המיקו�

 ר"מתב מומנה, עבור ביצוע תאורה בכיכרות מגדיאל  #    9488הזמנה   
1115.  

מומנה , רשת החשמל בכיכרות מגדיאלעבור חיבור ל  #    9063הזמנה   
  .מהתקציב הרגיל

מומנו , עבור מתקני� מגולבני� לכיכרות מגדיאל  #    9071הזמנה   
  .מהתקציב הרגיל

  �אז כל , א� עבודות החשמל בכיכרות מגדיאל ה� עבודות פיתוח, ממה נפש
  .הכל מהתקציב הרגיל, ר או ההפ�"העבודות צריכות להיות ממומנות מתב

על , מעיד לכאורה על חוסר שליטה וחוסר בקרה, בו נעשו הדברי�האופ� ש  
  .ביצוע הזמנות ומסירת העבודות

  
  



  
  
  

הנימוקי� אינ� מצדיקי� כל שינוי   #  לסעיפי� א עד ח כולל  התייחסות   
  .שמופיעי� בטיוטת דוח הביקורת, בממצאי�

י� פרט לכיסוי, ר"שכל העבודות מומנו מתב, צויי� בהתייחסות, יתרה מכ�  
עלות , מ"י הנתוני� שבידי הח"עפ. בלבד+  1,000 * המגולווני� שעלות� כ

אלא  , לא זו בלבד. ולא כפי שציינת+  4,412הכיסויי� המגולווני� הייתה 
עבור חיבור לרשת החשמל בכיכרות מגדיאל בעלות של  9063שהזמנה 

  .מהתקציב הרגיל, ג� היא מומנה, + 1,282
, / 3,869עלו , דות החשמל בכיכר השחר הגיבורעבו # 9077י הזמנה "עפ  .ט  

, /  6,646   # עלו כ, בכל כיכר בנפרד בדר� מגדיאל, ואילו עבודות החשמל
   .ההפרשי� מחייבי� בדיקה ונימוקי�

לא כללו עבודות תשתית ובדר� , הנימוק לפיו העבודות בכיכר השחר הגיבור  
    .מקובל * מגדיאל כ� כללו 

י חישוב "מ ואילו עפ"כולל מע + 4,412ההזמנה הוא סכו�  #  9071הזמנה   .י  
הסכו� צרי� לעמוד , הכפלות הסכומי� בכמויות המופיעי� בהצעת המחיר

  . לטובת העירייה + 739הפרש של . בלבד + 3,673על  
  .מקובל, ק שהועבר לקבל� תוק� והועבר אליו הסכו� הנכו�'שהצהנימוק     

  

  :עבודות ורכישות בהיקפי� הבאי� התבצעו בו, ג� הטווס שהוק� מחדש  .10
עבור עבודות , /  97,908  ס "ע   #  08אפריל  10מיו�  9500' הזמנה מס  .א  

  .פיתוח
עבור משטחי , / 134,961  ס "ע   # 08אפריל  10מיו�  9497' הזמנה מס  .ב  

  .גומי
  .עבור הצללה, /   36,798  ס "ע   # 08אפריל  10מיו�  9498' הזמנה מס  .ג  
עבור אספקה , / 113,005  ס "ע   #  08אפריל  13מיו�  9496' מס הזמנה  .ד  

  .והתקנת מתקני משחקי�
עבור , /   19,404  ס "ע   #  08אפריל  10מיו�  603' הזמנה מס  .ה  

  .אשפתוני� וספסלי� לג�
עבור העתקה , /   10,210  ס"ע   #  08אפריל  10מיו�  9499' הזמנה מס  .ו  

  ############                                  .       ושיפו1 מתקני משחקי�
  ):י הזמנות הטובי� שנמצאו ברכש"עפ(כ ההוצאה להקמת ג� הטווס "סה  

                            #      412,286  +  
משו� שלא הוצג בפני , לא ברור ולא ידוע א� זו העלות הכוללת של הג�  .ז  

  .הביקורת שקיי� תיכנו� כולל לג� ולא האומד� שהוכ�
  העלות , י בדיקתי בהזמנות העבודה"יחד ע� זאת עפ, סבר מקובלהה    

 י כתב הכמויות שצור, "ואילו עפ+  412,286עמדה על , הכוללת של הג�
כולל +  549,000 * עמד על כ) האומד�(העלות המתוכננת , להתייחסות�

  .מ"מע
  .מקובל, ההפרש שבי� התיכנו� לביצוע הנימוק לגבי    
, / 28,343ס "ע 08אפריל  29מיו�  712שמספרה  ישנה הזמנה נוספת  .ח  

עבור ספסלי� ואשפתוני� וישנה כאמור הזמנה קודמת עבור ספסלי� 
 19,404בסכו� של  ,08אפריל  10מיו�  603 שמספרה, ואשפתוני� לג� הטווס

ס� ההזמנה הייתה . כ� שהפיצול בהזמנות אלה מיותר ובניגוד לנהלי�, /
  .+ 4747,7של אמורה להיות בסכו� 

  
  

  
  



  
  

לאחד שיש חשיבות , ההערה לגבי הזמנות הספסלי� נועדה להבהיר    
, מ להנות מהיתרו� לגודל"ע, כפי שג� החוק מחייב ,�ולא לפצל הזמנות

א "ז, הכלל קובע שיש קורלציה הפוכה בי� הכמות למחיר. מבחינת המחיר
  .המחיר יורד, ככל שהכמות גדלה

  

לצור� כ� הוזמנו חולצות , יקיונות בשכונותהעירייה ערכה יו� עבודות ונ  .11
  :י הפירוט הבא"כלי� ומכשירי� עפ, ציודי�, טריקו

  .עבור חולצות/  12,277ס "ע # 08מר/  16מיו�  478' הזמנה מס  .א  
א� . על א) שבהזמנה צויי� שהיו שתי הצעות, להזמנה צורפה הצעת מחיר אחת  

  .ישנה רק הצעה אחת הדבר בניגוד למנהל תקי�
 250עד  200 #כשביו� הניקיונות השתתפו אולי כ # חולצות 1000הוזמנו   .ב  

  .שלא לצור�, הדבר מעיד לכאורה על ביזבוז כספי ציבור, עובדי�
עבור צבעי� ומברשות , / 4,027ס "ע # 08אפריל  2מיו�   542' הזמנה מס  .ג  

ועל , יהאי� כל הסכ� ע� העירי, לספק זה. מהספק שיבק עמי, ליו� הניקיונות
  .ארחיב בהמש�, היק) הרכישות מהספק

כפי , כדי לשנות את הממצאי�, אי� בהתייחסותו של הגיזבר לסעי, זה, לצערי  
  .שה� מופיעי� בטיוטת הדוח

  

מכרזי�  2עבור הכנת , / 72,591ס "ע # 07יולי  10מיו�  6912' הזמנה מס  .12
כ .י.צ.א' י חב"ע) י�שילוט ריהוט רחוב ותחנות אוטובוס, מכרז שילוט חוצות(

  .אחזקות
, נראה בלתי סביר לחלוטי�/  72,600הכנת שני מכרזי� בסכו� של , על פניו  .א  

במיוחד לאור העובדה שלא נער� הסכ� ע� החברה וג� לא הצעות מחיר 
  .נוספות

להכנת  ,08' פבר 5מיו�  9455שמספרה אלא שישנה הזמנה נוספת , לא זו בלבד  
, ה"עבודות צמ, מכרז פינוי בקבוקי� ומכלי פלסטיק(ה מכרזי� ויעו1 לוועד 3

  .בלבד/  26,663שעלותה " אקוסטאר"' י חב"ע) והדבקת מודעות
שלושה לעומת עלות  ,/ 72,600 * שני מכרזי� בנדרש הסבר לעלות הכנת   

  .בלבד+  26,663 * ב, מכרזי� כולל ייעו/ לוועדה
וכ� , ללא כל נימוק סביר, 1038ר "מומנה מתב, / 72,591ס "ע 6912הזמנה   .ב  

  .ללא כל נימוק סביר, 1114ר "ג� כ� מומנה מתב, / 26,663ס "ע 9455הזמנה 
  .אי� באישורו של הגיזבר ערובה למינהל תקי�  
נועדה , ההשוואה שנערכה בי� מכרז הפירסו� ושילוט לבי� מכרזי� אחרי�  

  .עבור הכנת מכרזי�, לתת אינדיקציה לעלויות סבירות
שאי� קשר בי� סוגי המכרזי� והקושי בהכנת מכרז מסויי� , מ"לח ברור ג�  

יחד ע� זאת א� ההפרשי� היו , לא נית� להשוואה לקושי של הכנת מכרז אחר
א� ההפרשי� במקרה זה קיצוניי� , הערה זו לא הייתה נכתבת, סבירי�
  .לכ� צויינה ההערה, ואינ� סבירי� לטעמי, ביותר

  

שמופנה לאשר עיד� עבודות /  23,100ס "ע #  08יוני  17מיו�  9083י הזמנה "עפ  .13
  .בוצעו עבודות עפר לניקיו� חורשת הפעמונית, מ"עפר ופיתוח בע

מר1  20הילה כה� מיו� ' י מסמ� של הגב"עפ(העבודה כפי שהוגדרה מראש   .א  
לא היה מפרט , א) על פי כ�, מ"כולל מע/  50,820 #הייתה אמורה לעלות כ) 07

מבלי שתהיה יכולת , ע העבודה וההגדרות לביצוע היו כלליות ביותרטכני לביצו
  .ביחס לעבודה שנדרש הקבל� לבצע בפועל, לבדוק ולבקר את סבירות העלות

העירייה שילמה , העבודה לא בוצעה במלואה ולכ� כאמור, בסופו של דבר  
  .ח"ש 23,100עבורה רק 

  



  
  

משו� שכאמור סוכ� , ללא כל צור�, הרכש' ההזמנה עברה דר� מח  .ב  
  .א� ורק ברכישות, שמחלקת הרכש תטפל

על א, שתיכנו� חייב להיעשות , הנימוק לעניי� זהעל הביקורת מקובל   
נתפס בזיו,  ל"הספק הנ, יחד ע� זאת. וטת הדוחמהסיבות שפורטו בטי

י העירייה וג� הוגשה "מתו� כוונה לזכות במכרז שפורס� ע, מסמ� רישמי
לא סביר לדעתי שהעירייה ממשיכה להפנות , ר זאתלאו. תלונה במשטרה
לאחר שכאמור נפסל , וכ� ממשיכה לשתפו בהצעות מחיר, לספק עבודות

    .כמסלול עוק, מכרז ,שיתופו בהצעות מחיר מתפרש. מלהשתת, במכרז
  

 #עבור שלבי ע1 לספסלי� /  13,513ס "ע # 08' פבר 5מיו�  5360' הזמנה מס  .14
בי הע1 מיועדי� לשיפו1 ספסלי� קיימי�  ולא לבניית של. 1114ר "חוייב תב

לפיכ� הוצאה זו הייתה אמורה להיות מהתקציב הרגיל , ספסלי� חדשי�
  .י הגורמי� המוסמכי�"ההוצאה לא אושרה ע, כמו כ�. ר"ובוודאי לא מתב

אני מבקש לעיי� , א� אכ� מדובר בהרכבת ספסלי� חדשי� כפי שציינת  
כמו רגלי , נרכשו החלקי� הנוספי� של הספסלי�בהזמנות הטובי� שלפיה� 

  . 'הברזל וכו
, לא נותנת מענה לעניי� זה, שצורפה להתייחסות� הנוספת 5364' הזמנה מס  

מאי  13 * וה� התקבלו רק ב, 08מר/  9 *משו� שההזמנה לבולי ע/ הוצאה ב
שההזמנה הוצאה למעלה מחודש אחרי שנרכשו שלבי הע/ , א"ז. 08

.  לאחר רכישת שלבי הע/, וחצי חודשי� 3 *התקבלו רק כ, י ע/ובול, לספסלי�
לא נועדו , 08מאי  13 *שבולי הע/ שנרכשו והתקבלו רק ב, נראה לביקורת

אלא להרכבת , 08' פבר 5 * שנרכשו  ב, להרכבת ספסלי� חדשי� משלבי הע/
  .ספסלי� אחרי�

לדעת  ,ר"שחוייבה מתב, הממצא ישאר בתוק, לגבי רכישה זו, לאור זאת  
  .באופ� פגו�, הביקורת

  

עבור תיקו� מגלשה בפארק /  5,000ס "ע # 08ינואר  10מיו�  7844הזמנה   .15
  .עתידי�

  .במנהל לא תקי�  #  1038ר "חוייב תב  .א  
  .לביצוע התיקו�, לא צורפה  ההצעה ע� הפירוט הנדרש  .ב  
, כדי לשנות את הממצא בסעי, זה, אי� בהסבר שנמסר במסגרת ההתייחסות  

  .בטיוטת הדוח, וכפי שהוא מופיע
  

  ביצוע עבודות ורכישות ללא מכרזי� והסכמי�  .16
ביצע עבודות עבור  2007בשנת , י הנתוני� שבידי"עפ # "דודו חריטה"  .א  

 #ביצע עבודות בהיק) של כ 2008בשנת , / 310,000 # בהיק) של כ, העירייה
נ� עבודות שהוא מבצע יש, בנוס)). ללא העבודות עבור הספורטק(, / 63,000

  .בשנה/  90,000 #בהיק) של כ, עבור המדור לקידו� נוער
/  160,000 # ביצע עבודות בהיק) של כ, שהוזכר קוד� לכ� #" שיבק עמי"  .ב  

  . 2007בשנת 
/  30,000 #ובכ, 2007בשנת /  170,000 # ביצע עבודות בכ  #  "דפוס מאור"  .ג  

  . עד סו) חודש מאי 2008בשנת 
לקויה וחמורה , או הסכ�/של מסירת עבודות ללא מכרז ו, לות זוהתנה  .ד  

, באופ� שלא ימסרו עבודות לספקי� ללא מכרז, לכאורה וראויה לתיקו� מיידי
  .בהיקפי� כפי שפורטו לעיל, במקרי� שנדרש מכרז ובכל מקרה ללא הסכ�

כפי שה� , כדי לשנות את ממצאי הדוח, אי� בנימוקיו של הגיזבר לסעי, זה  
  .ופיעי� בדוח הטיוטאמ

  



  
  

  מסקנות והמלצות
  

צריכות להיות מתוייקות ע� כל החומר , י הרכש"הזמנות הרכש שמטופלות ע  .1
  .'העתקי חשבוניות וכו, כולל הצעות מחיר, הנלווה

י מנהלי "תהיינה חתומות ע, יש לוודא שהעתקי הזמנות הרכש, כמו כ�  
  .אגפי�/ המחלקות 

  
באופ� , בי� הזמנות עבודה לבי� הזמנות רכש, שמעיחובה לבצע פיצול חד מ  .2

י חשבי "והזמנות העבודה ע, הרכש בלבד' י מח"שהזמנות הרכש יבוצעו ע
או לבצע אות� בכל וריאציה /ו, מבלי שתהיה אפשרות לשלב ביניה�, האגפי�
  .אחרת

  
הג� שהוא נוהל מקוצר , צרי� להיות נהיר וברור, הדוברות' נוהל הרכישות למח  .3

  .בלבד שהוא ייוש� במלואו וכלשונוו
  
יש לטפל באפשרות של הפקת דוחות , כל עוד העירייה עובדת ע� האוטומציה  .4

  .י ההגדרות הנחוצות במחלקות העירייה"עפ, סטטיסטיי�
  
כפי שנדרש מפקודת , יש להקצות תקציב ואמצעי� לביצוע אינוונטר ראשוני  .5

אליו היא , ל לבצע את תפקידהמ שמנהלת האינוונטר תוכ"וג� ע, העיריות
  .נבחרה

  
ע� כל הספקי� שהעירייה נזקקת , יש לערו� מכרזי� והסכמי מסגרת  .6

  .ללא מכרזי�,  והיא עושה זאת כיו�, לשירותיה�
  
למול הביצוע , ספקי�/ יש לבצע בקרה על ביצוע סעיפי הסכמי� ע� קבלני�   .7

  .לאור הפערי� שנמצאו בביקורת, בפועל
  
, מתי גינה נחשבת להקמה חדשה, ע קריטריוני� ברורי� וחד משמעיי�יש לקבו  .8

  .או עבודות ריענו� ואחזקה בלבד, לעומת שידרוג
  
ביחס , רי�"יש לקבוע קריטריוני� ברורי� ומדוייקי� לשימוש בתב, במקביל  .9

  .לשימוש בתקציבי� רגילי�
  
ומתעדכני�  מעודכני�, יש לוודא שהמחירוני� שמצורפי� להסכמי� נכוני�  .10

  .מעת לעת
  

    
  

   

 


