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 העתק: חברי הוועדה לענייני ביקורת

 

 בס"ד
 ה"תשע אב ו"כ   

 2015 אוגוסט 11 

 מר יוסי קנדלשיין לכבוד

 ראש המועצה האזורית גדרות

 

  2015לשנת  דוח ביקורת הנדון :    

( 2תיקון תשס"ז )ע"פ הוראות , 2015הנני מתכבד להגיש לעיונך את דוח הביקורת לשנת  .1

והמחייב גם את  10.4.2007ה'( שהתקבל בתאריך  13לפקודת המועצות המקומיות )סעיף 

 המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי. 

הועדה לענייני מועברים עותקים מהדוח גם לחברי  ,החוקהנחיות ועל פי נדרש כמו כן כ

 .ביקורת

ילות מנהלית שבוצעה, דרכי ביצועה ערכה עצמאית ובלתי תלויה בפעהביקורת הינה  .2

וצאותיה. ההערכה נעשית על פי כללים מקובלים של מנהל תקין , הנבחנים על פי תקנים ות

יצועה של פעולה המזהים את בהביקורת משווה בין התהליכים    של התנהגות נורמטיבית. 

לבין הנורמה הסבירה שהמבקר רשאי לצפות כי אכן בוצעה לפיה. המבקר משווה ת מסוימ

 את הפעולה שבוצעה על ידי המבוקר לנורמה, לתקן או למודל. התקנים השכיחים שעל פיהם

 פועלים גופי הביקורת הם חוקיות וסדירות, חסכון ויעילות, אפקטיביות וטוהר המידות.

ברצוני להסב את תשומת ליבך כי בהתאם להוראות החוק, על ראש המועצה, לאחר שעיין  .3

בדוח השנתי, לצרף לדוח את הערותיו תוך שלושה חודשים מיום קבלתו את הדוח. לאחר 

מכן עליו להעביר את הערותיו לחברי הועדה לענייני ביקורת ולהעביר לעיונם של חברי 

 הערותיו. המועצה את דוח הביקורת בצירוף

זכיתי לשיתוף   ;ח"הכנת הדו במסגרתשבוקרו  םעובדיהאחד ואחת מברצוני להודות לכל  .4

שיפור וייעול תהליכי ל יתרוםבטוחני כי שומקצועי,  ח מדויק"להכנת דומלא שתרם פעולה 

 .ולחיסכון בכספי ציבור התושבים העבודה

על אימוץ המלצות המועצה,  וגזברמזכיר  ברצוני לציין לשבח את הנהלת המועצה ובפרט את .5

הביקורת ופעילותו הנמרצת לתיקון הליקויים, כבר בשלבי הבדיקה המוקדמים, מבלי להמתין 

 להגשת הדו"ח הסופי. 

 

 בכבוד רב,

 נפתלי אקרמן

 תלונות הציבור ממונה עלמבקר המועצה ו 
 
 
 



 2015דו"ח מבקר המועצה לשנת   

    

3 
 

 תוכן עניינים

 4 במועצה הפנימית לביקורת החוקי הבסיס:  0 פרק

 6 המועצה מבקר דוח הגשת תהליך:  5 פרק

 7 המועצה י"ע זוטא מכרזי ניהול:  3 פרק

 7 מבוא .1

 9 ממצאים .2

 05 והמלצות סיכום .3

 88 פסולת והטמנת איסוף לעבודות בהתקשרות היבטים:  4 פרק

 08 מבוא .1

 09 ממצאים .2

 34 והמלצות סכום .3

 53 התושבים פניות לניהול התוכנה בדיקת:  5 פרק

 35 מבוא .1

 35 ממצאים .2

 45 והמלצות סיכום .3

 49 נספחים

 49 (מכרזים וועדת לשימוש) 3 לפרק נספחים

 51 (המכרז לעורך הנחיות) האומדן אישור טופס 3.1

 50 המציעים בחירת ואופן ההתקשרות סיווג אישור 3.2

 53 זוטא במכרז להשתתף לספק טלפונית פנייה 3.3

 54 ההצעות שלמות בדיקת - ההצעות ובחינת השוואת 3.4

 56 זוכה על המלצה ומתן ההצעות לבדיקת עזר טופס 3.5

 57 המציעים עם היכרות אודות נאות גילוי 3.6

 58 משפטית ד"וחוו לבדיקה מסמכים העברת טופס 3.7

 59 ייעודית ניהול לטבלת נתונים להזנת למסך דוגמא :4 לפרק נספח

 61 התושבים בפניות טיפול נוהל טיוטת :5 לפרק נספח

 

 

  



 2015דו"ח מבקר המועצה לשנת 

 

4 

 

 לביקורת הפנימית במועצההבסיס החוקי :  1פרק 

 סטוריתיסקירה ה

הרשויות  -)להלן  ובמועצות האזוריות במועצות המקומיות ,ביקורת הפנימית בעיריותה

פקודת  -]נוסח חדש[ )להלן פקודת העיריות ב שנקבעהעל החובה  מושתתתהמקומיות( 

 החובה שנקבעה בפקודתועל העיריות או הפקודה( להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה, 

פקודת המועצות המקומיות( להעסיק בכל מועצה  - הלן]נוסח חדש[ )ל המועצות המקומיות

. הוראות פקודת העיריות, הביקורת עבודתלביצוע  מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי

צו המועצות  -)להלן  1950-פקודת המועצות המקומיות וצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א

 החקיקה(.  -המקומיות(, מסדירות את מעמד המבקר ברשות המקומית ואת תפקידיו )להלן 

 עיריות

חלה  . בתחילה1971עיריות חויבו למנות מבקר עירייה במשרה חלקית לראשונה בשנת 

הוחלה החובה על  1978ובשנת  30,000החובה רק על עיריות שמספר תושביהן עולה על 

)ב( לפקודת 167על פי הוראות סעיף  -כל עירייה חייבת  1995כל העיריות. מאז שנת 

 להעסיק מבקר עירייה במשרה מלאה.  -העיריות 

 מועצות מקומיות

 יות, הוחלה חובת מינוי מבקר , באמצעות תיקון בצו המועצות המקומ1997מאז שנת 

גם על מועצות מקומיות. ההוראות שחלו על מבקר המועצה המקומית היו דומות, אך לא 

 זהות, להוראות החלות על מבקר עירייה. 

 מועצות אזוריות

ה( 13( לפקודת המועצות המקומיות )סעיף 2התקבל תיקון תשס"ז ) 10/4/2007בתאריך 

ות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת. התיקון המחייב גם את המועצות האזורי

על פי התיקון לפקודת המועצות המקומיות , הוחלו רוב  .8/1/2008נכנס לתוקף ביום 

ההוראות החלות על מבקר העיריה גם על מבקרי המועצות המקומיות והמועצות האזוריות 

 בשינויים המחויבים.

 

קיקה ראשי את החובה למנות מבקר פנימי וועדה מטרת התיקון הינה לקבוע בהסדר ח

לענייני ביקורת בכל סוגי הרשויות המקומיות, כך שההסדר שייקבע יהיה אחיד אך מותאם 

לאופיין המיוחד של המועצות המקומיות והאזוריות וייקבעו בו הסדרים שונים בעניינים 

                                                                                                                                                                         המצדיקים זאת.                                             

התיקון הורה על החלת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות לרבות מועצות 

 : הסעיפים מפקודת העיריותלהלן אזוריות, 
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 )ד(-)ב(167סעיף 

 חובת מינוי מבקר, תנאי כשירות למינוי מבקר , סייגים למינוי מבקר וכיו"ב.

 א 167סעיף 

סמכות הממונה על המחוז למנות מבקר במקום בו המועצה אינה ממלאת את חובתה למינוי 

 מבקר.

 )ד( -א)א(170סעיף 

גופים המתוקצבים על ידי הרשות המקומית, תכנית תפקידי המבקר, החלת הביקורת על 

 עבודה שנתית של המבקר, שיקול דעתו של המבקר לקביעת דרכי ביצוע הביקורת.

 ב170סעיף 

 חובת המצאת מסמכים ומסירת מידע למבקר

 ג170סעיף 

חובת הגשת דוח על ידי המבקר, תכניו ומועד הגשתו ומסירתו לגורמים המפורטים בסעיף, 

 ל לפי סעיף זה.והכ –ם האמורים להתבצע בעקבות הגשתו וכן הליכי

  1ג170סעיף 

קביעה כי דוחות המבקר או כל מסמך אחר שהכין המבקר לצורך מילוי תפקידו לא ישמשו 

 ראיה בכל הליך משפטי למעט הליך משמעתי.

 א334סעיף 

( או 1ג)170קביעת עבירה פלילית למפרסם דוח ביקורת או חלקו או תכניו תוך הפרת סעיף 

 תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף זה.
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 תהליך הגשת דוח מבקר המועצה:  2פרק 

 

 הפעולה לביצוע מועד לביצוע

 1 -, לא יאוחר מאחת לשנה

 באפריל

הגשת דוח שנתי על ממצאי הביקורת לראש המועצה והעברת 

 הועדה לענייני ביקורת.העתק הדוח לחברי 

חודשים מיום קבלת תוך שלושה 

 ביולי 1 -הדוח, עד ה

והעברת על ידי ראש המועצה ועדת ביקורת ולהגשת הערות 

 הדוח בצירוף הערותיו לחברי המועצה.

תוך חודשיים מיום קבלת הערות 

 1 -, עד הראש המועצה

 בספטמבר

 דת ביקורת בדוח ובהערותיו של ראש המועצהדיון של חברי וע

                   והצעותיה לאישורוהגשה למועצה את סיכומיה 

תוך חודשיים מיום קבלת הצעות 

 -, עד הקורת וסיכומיההביועדת 

 בנובמבר 1

של המועצה בדוח הביקורת ואישור החלטות דיון מיוחד 

הועדה. במידה והועדה לא תגיש את סיכומיה והערותיה 

לחברי המועצה, יגיש המבקר עותק הדוח לכל אחד מחברי 

 מועצה תדון בדוח והמלצותיוהמועצה וה
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 ניהול מכרזי זוטא ע"י המועצה : 3פרק 

היבטי התקשרות המועצה עם ספקים וקבלנים על , נבדקו  2015במסגרת תכנית הביקורת לשנת 
 דרך של מכרזי זוטא.

 מבוא .1

 - להלן (]נוסח חדש[ העיריות פעולותיה. בפקודת בכל הציבור נאמן משמשת 1המקומית הרשות

 כל לעשות היא הוסמכה היתר ובין  ,וסמכויות תפקידים לעירייה הוגדרו  העיריות( פקודת

 . 2אחר דין פי כל על או העיריות פקודת פי על לעשותה מצווה שעירייה פעולה

 של שוויונית לא למנוע הקצאה כדי ושקוף מסודר בהליך להיעשות העירייה משאבי חלוקת על

 .ומועצות מקומיות אזוריות מועצות על גם חלה זו חובה   ;משאבי

 חלוקת בעת המקומית הרשות לפעולת קיום חובה זו, קבע המחוקק הסדרים להבטיח מנת על

 על שמירה לרבות , התקין המינהל בין חובות לאזן וההסדרים הינה החקיקה תכלית  .משאביה

 .שווה לכול הזדמנות מתן ועל הוגנת תחרות כללי

 הבסיס המשפטי

 טובין מקרקעין או להעברת בחוזה עירייה של התקשרות כי נקבע העיריות לפקודת 197 בסעיף

  .פומבי מכרז באמצעות תיעשה שירות נותני עם התקשרות או

 תקנות - )להלן) -1987 ח"התשמ )מכרזים(, העיריות בתקנות נקבעו לקיום מכרז הכללים

 -1950 א"התש  המקומיות )א( המועצות לצו הרביעית בתוספת דומים המכרזים( ובסעיפים

 )מועצות אזוריות(,  המקומיות המועצות לצו השנייה ובתוספת המקומיות( המועצות צו - להלן(

 האזוריות(. המועצות צו - )להלן 1958- ח"התשי

 מועצות אזוריות

( מטיל על המועצה לקיים 1958א לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח ) 40סעיף 
 ועדת מכרזים. 

 או טובין להזמנת, טובין או מקרקעין להעברת המועצה תתקשר בצו קובע כי   "לא 89סעיף 
הוראות בדבר מכרזים בהעוסקת  –" השניה שבתוספת להוראות בהתאם אלא עבודה לביצוע

 .וקבלת הצעות

 :במכרז זוטאבתוספת השנייה עוסק  8סעיף 
)א( מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על  

, על פי מכרז שאינו פומבי 3שקלים חדשים 75,000שקלים חדשים, אולם אינו עולה על  15,000

 (.מכרז זוטא - )להלן

הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את  )ב(

אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האמורים; הרשימה תהיה פתוחה לעיון 

הציבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה 

כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, הועדה שלא לצרף קבלן או ספק 

                                                           
 אזוריות ומועצות מקומיות מועצות, עיריות כוללות המקומיות הרשויות 1
 -א"התשי ,(א) המקומיות המועצות לצו 146 בסעיף נקבעו דומות הוראות .העיריות לפקודת 233 סעיף 2

 -1958) ח"התשי ,(אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 63 ובסעיף , 1950 .
 
 הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 3
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תנמק את החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את 

 טענותיו בפניה.

הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור,  ג()

פנה אליהם לפי סעיף זה במכרזי זוטא; הפירוט וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש המועצה 

 האמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.

הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים הכלולים ברשימה, תיעשה על ידי משלוח הודעה  )ד(

בדואר רשום עם אישור מסירה, או על ידי מסירה לידי הנמען בידי מזכיר המועצה או מי שהוא 

 הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלן:

שקלים  37,500שקלים חדשים ואינו עולה על  15,000אם ערכו של החוזה המוצע עולה על  (1)

 לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה; -חדשים 

שקלים  75,000שקלים חדשים ואינו עולה על  37,500אם ערכו של החוזה המוצע עולה על  (2)

 לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה. -חדשים 

( לסעיף משנה )ד(, רשאי ראש המועצה לשלוח את ההודעה 2)-( ו1על אף האמור בפסקאות ) )ה(

לשני ספקים או קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא בחוץ לארץ ואין ספקים או קבלנים 

 אחרים בארץ לטובין או לעבודה הנדרשים.

)ה(, יהיה רשאי להשתתף במכרז זוטא כל ספק או קבלן -סעיפים קטנים )ד( ועל אף האמור ב )ו(

הכלול ברשימה לסוג החוזה המוצע, אם ביקש זאת והגיש את מסמכי המכרז תוך המועד שנקבע 

 להגשת הצעות.

מעת לעת,  משרד הפנים מעדכן את הסכומים לעניין סוגי המכרזים השונים ובהתאם למדד 
 יודגש כי הסכומים אינם כוללים מע"מ. המחירים לצרכן, כאשר

בתוספת, מאפשר לרשות להתקשר במכרז שאינו פומבי )להלן "מכרז זוטא"( במקרים  8סעיף 
מצוי בטווח שבין החובה לקיים מכרז פומבי לבין אפשרות לקבלת פטור  ההתקשרות בהם סכום

 ממכרז.

אף מספר המציעים אליהם נדרש לפנות במכרז זוטא לקבלת הצעות מחיר, נקבע בהתאם  לסכום 
 ההתקשרות. 

כפי שניתן לראות, לצד הגמישות המתאפשרת ע"י עריכת מכרז זוטא, )הפוטרת ממכרז פומבי( 
ואפשרות ישירה לפנות למספר ספקים / קבלנים ולקבל מהם את ההצעה הטובה ביותר מבחינת 

ומחיר, מחויבת הרשות בקיום הליך השומר על כללי תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה איכות 
 לכל המציעים.

 )ב( בתוספת מחייב את וועדת המכרזים:   8כפי שניתן לראות, סעיף 

לנהל רשימת ספקים וקבלנים, אשר בעת הצורך משמשת לצורך פנייה לקבלת הצעות   (1
 פתוחה לעיון בפני הציבור. נקבע כי על הרשימה להיות    ;להתקשרות

 על הוועדה לקבוע אמות מידה לפיהן תיעשה הפנייה. (2

 להגיש בקשה להיכלל ברשימה. קבלן  /כל ספק על הוועדה לאפשר ל (3

על הוועדה לדון בכל בקשה להיכלל במאגר כאמור ובמקרים בהם היא מחליטה לדחות  (4
למבקש להציג טענותיו  את הבקשה, עליה  לנמק החלטתה ואף זו רק לאחר שאיפשרה

 בפניה.    כנ"ל ביחס להחלטה לגרוע ספק / קבלן שכבר רשום באותה רשימה.
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אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת  )ג( מחייב את חברי הוועדה להמציא 8סעיף 
הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש המועצה פנה אליהם לפי סעיף 

 זוטא; זה במכרזי 

 הפירוט האמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.כמו כן, נקבע כי 

יש לציין כי חוסר הקפדה על ההוראות, עלול לחשוף את המועצה לתביעה מצד קבלנים / ספקים 
אשר עלולים לראות עצמם כנפגעים מחוסר השוויוניות וכן עלולים להוות קרקע לבחירת ספקים 

 ולים זרים או לכל הפחות לגרום ללזות שפתיים ביחס לשיקולי הוועדה.וקבלנים משיק

לסיום יוער כי הנושא נבדק בביקורת שעורך מבקר המדינה על הרשויות בשלטון המקומי בשנת 
2013 . 

 מטרת הביקורת

מטרת הבדיקה לבחון האם פעילות המועצה בכל הנוגע להתקשרויות באמצעות מכרזי זוטא, 
לחוק ולתקנות המחייבות, תוך שמירה על מנהל תקין וכללי תחרות הוגנת מתבצעות בהתאם 

 ומתן הזדמנות שווה לכל ומאידך אבטחת יעילות ושקיפות התהליכים.

 הביקורת

 ובמסגרתה ביצעתי את הפעולות הבאות:  2015פברואר  -הביקורת נערכה בחודשים ינואר

 :שוחחתי עם בעלי תפקידים הבאים 

 .ישמח גזבר המועצה, מר ט 

 מהנדס המועצה מר ל.  פוסטרילקו 

  יו"ר ועדת המכרזים, מר י. אפטר 

  מזכירת ועדת המכרזים, הגב' ב. אבני )פרשה לגמלאות לאחר שלב הפצת
 הטיוטא(

 5/14 – ו( בעשרת לבנייה מגרשים פיתוח עבודות) 2/14 זוטא תיקי מכרזי נבדקו 
 (.המועצה בבניין שיפוץ עבודות)
 קודמות שנעשו עם המגישים והזוכים בחלק מהמכרזיםהתקשרויות  נבדקו . 

 ממצאים .2

 בכל הנוגע לניהול מכרזי זוטא, הבדיקה מעלה ממצאים המצביעים על ליקויים במישור העקרוני
 ע"י המועצה. המתבצעים

 להלן יפורטו בהרחבה הממצאים וההמלצות:  

 היעדר נוהל מכרזים והתקשרויות במועצה 2.1

התמקדה במכרזי זוטא בלבד, הביקורת רואה לנכון לציין כי ככלל, על אף שהבדיקה הנוכחית 
 נושא המכרזים ואופן ניהולם ע"י המועצה, אינו מעוגן ומוסדר בנוהל עבודה מחייב.

על המועצה להסדיר ולהגדיר את תהליכי העבודה בנוהל עבודה, אשר יגדיר את התפקידים, 
בעריכת וניהול המכרזים: יו"ר ועדת  הסמכויות והאחריות של כל אחד מהגורמים השותפים

המכרזים / חברי וועדת המכרזים / מזכירת הוועדה / הגזבר / היועץ המשפטי / ראש 
 המועצה.



 2015דו"ח מבקר המועצה לשנת : ניהול מכרזים                                                            3פרק 

 

10 

 

על הנוהל להתייחס לכל אחד מסוגי המכרזים, )פומבי / זוטא ופטור( תוך התייחסות לכל אחד 
וכלה בבחירת הזוכה משלבי המכרז, החל מסיווג המכרז, פרסומו ואופן בחירת המציעים 

 וחתימה על ההסכם ויישומו או בהחלטה על ביטולו.

, כגון: צורך בגילוי בתהליך המכרז על הנוהל לתת מענה לתרחישים שונים שעלולים להיווצר
פער גבוה בין אומדן להצעה הזולה ביותר   ;נאות כאשר קיימת היכרות עם אחד מהמציעים

 וכד'.

שייערכו בהתאם וייתנו מענה  םב שימוש בטפסים ייעודייהביקורת ממליצה כי הנוהל יחיי
 לצרכי הבקרה, הפיקוח והמעקב הנדרשים לצורך אבטחת חוקיות, יעילות ושקיפות התהליך.

 אי ניהול ספר ספקים / קבלנים 2.2

 של אחריותה נקבעה האזוריות המועצות ובצו המקומיות המועצות בצו, המכרזים בתקנות
 . זוטא מכרז באמצעות להתקשרות התשתית להכנת המקומית הרשות של המכרזים ועדת

 ובו ספר תנהל הוועדה כי נקבע ,לעיל האמורים והצווים המכרזים תקנות של( ב)8 בסעיף
 אמות את ותקבע, זוטא במכרז להשתתף רשאים יהיו אשר וקבלנים ספקים של רשימה
 . המקומית הרשות אליהם תפנה שלפיהן המידה

 לבקש רשאי יהיה שירות נותן כל וכי, הציבור לעיון פתוחה תהיה הרשימה כי נקבע עוד 
  .בבקשתו לדון מחויבת והוועדה תהא לרשימה לצרפו

 שאינה מקומית קובע כי : "רשות 2013מבקר המדינה בדו"ח על השלטון המקומי לשנת 
 .זוטא" מכרזי לקיים רשאית אינה לקויה, בצורה ספר המנהלת רשות או ספקים ספר מנהלת

מבדיקת הביקורת עולה כי ועדת המכרזים של המועצה אינה מנהלת ספר ספקים, שקיומו 
 כאמור מהווה תנאי להתקשרות באמצעות מכרז זוטא.

יש לציין כי אחת המטרות בניהול ספר ספקים, הינה להבטיח שהקבלנים הרשומים בו בעלי 
 ועצה.סיווג וכשירות מתאימים לביצוע העבודות הנדרשות ע"י המ

התקשרות עם קבלן שאינו בעל סיווג מתאים ו/או אינו קבלן רשום, עלול לחשוף את 
 .מביצוע העבודה ע"י גורם שאנו מוסמך לבצעההתושבים לסכנות הנובעות 

הביקורת ערה לחוסר בהירות והיעדר הנחיות ביחס לניהול ספר ספקים ואופן ניהולו ולכן 
, עד לקבלת הנחיות מתאימות ממשרד הפנים, מוצע להקים פנקס קבלנים )חלקי( כמענה זמני

בענפי שירות לגביהם מתעורר ביחס לענפי שירות / טובין שהמועצה נזקקת להם כיום וכן 
  צורך לבצע התקשרות. 

בעת בניית פנקס קבלנים, מומלץ לעשות שימוש בפנקס הקבלנים באתר האינטרנט של משרד 
 השיכון:

http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/pinkas_hakablanim.
aspx 

 בעת בניית המאגר, יש לתת את הדעת, בין היתר, לנקודות הבאות:בנוסף,  

  שקיפות המאגר 

  ולהיגרע ממנו.קביעת כללים להיכלל בו 

  ספר ספקים מלא ומעודכן הכולל, בין היתר, רישום מדויק ועדכני, הכולל, בין
 היתר, פרטים בדבר הסיווג הקבלני והרישוי של נותני השירות המופיעים בו.

http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/pinkas_hakablanim.aspx
http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/pinkas_hakablanim.aspx
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 )קביעת אמות מידה לבחירת ספקים מתוך ספר ספקים, )על פי סבב מחזורי ועוד 

התקשרות ושירות שהמועצה נזקקת לו, )אלא אם חלופה לכך תהא ניהול מכרז פומבי לכל 
 מתקיים עילה לפטור ממכרז(.

יש לציין כי כבר בשלב ההצגה הראשונית של הממצאים בפני הגורמים המבוקרים, הנחה 
מזכיר וגזבר המועצה,  את הגורמים המקצועיים ובפרט את מהנדס המועצה, לערוך פנקס 

  מעת לעתקבלנים בענפי שירות אליהם נדרשת המועצה 

 )ג( בתוספת השנייה 8אי דיווח למועצה ולמבקר המועצה בהתאם לסעיף 

)ג(  8דיווח בהתאם לסעיף  ככל שנמסר לביקורת, טרם נמסר דיווח למועצה או לביקורת
פירוט של הספקים והקבלנים אליהם נעשתה פנייה במהלך   -הכולל בנוסף לספר הספקים 
 השנה להשתתף במכרז זוטא.

 הביקורת תעקוב אחר קבלת הדיווח השנתי כפי שנדרש.  

 היעדר תיעוד מספק להחלטה בדבר סיווג התקשרות 2.3

הביקורת מעלה כי ההחלטה בדבר סיווג התקשרות, מתקבלת לרוב ע"י מנהל המחלקה 
 הרלוונטית אשר נדרש להתקשרות בשיתוף גזבר המועצה.

 מכלולעל התבססה לא אמצעי שיבטיח כי ההחלטה לההחלטה מתקבלת ללא תיעוד מספק ו
 המידע והנתונים הרלוונטיים לסיווג ההתקשרות וסוג המכרז.

לתקופת  ההחלטה מבוססת על אומדן ההתקשרות, אך מבלי לתת את הדעתו יכול לדוגמא, 
 עם הזוכה. בהסכם שייחתם ההתקשרות

מורה בגין שנה אחת, הרי שכן במידה וההסכם מתייחס למספר שנים והאומדן מבוסס על ת
 שעלולות לפול טעויות באופן סיווג ההתקשרות.

מומלץ להדק את הבקרה והפיקוח על הליך סיווג ההתקשרות, באופן שיבטיח על כן, 
 מהימנות ודיוק חישוב האומדן המשמש לקביעת סיווג ההתקשרות ושקיפות התהליך.

 בנה לשם כך.ש בטפסים ייעודיים שנמומלץ ע"י הביקורת לעשות שימו

 (3.2-3.1 נספחים מס ראה)

 היעדר תיעוד מספק לזיהוי כלל המשתתפים במכרז   2.4

כפי שהוזכר במבוא, מספר המשתתפים במכרז זוטא, נקבע בהתאם להיקף הכספי של 
 ההתקשרות.

המועצה מקפידה לפנות למספר גדול יותר של  , עולה כי בפועלשנבדקו  יםמתיקי מכרז
מציעים מזה הדרוש בפועל, אך מאידך, לא מקפידה לתעד את המסמכים הרלוונטיים 

 הדרושים לצורך פיקוח ובקרה שיבטיחו את שקיפות התהליך ובכלל זה:

 פרטים אודות המשתתפים אליהם הוחלט לפנות. .1

 אסמכתאות על הפנייה לאותם מציעים שנבחרו. .2

 דוגמאות:  להלן
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  נעשתה פנייה ל  –)תחזוקת מתקני חשמל ואחזקת קווי תאורת רחובות(  1/14מכרז– 
קבלנים , כאשר בהתאם לאומדן שנערך לפי היקף כספי בשנה קודמת חייב פנייה  12
 ספקים בלבד. 6 –ל 

  12 –נעשתה פנייה )טלפונית( ל  –)עבודות פיתוח ותשתיות שלב א' עשרת(  2/14מכרז 
היה ₪  231,770, בעוד שבהתאם לסכום ההתקשרות שעמד לפי האומדן על קבלנים

 ספקים בלבד. 6 –ניתן להסתפק לכאורה בפנייה ל 

  2 -המכרז פורסם כמכרז פומבי ב–)לבחירת מפעיל המזנון לבריכה(  3/14מכרז 
 עיתונים גדולים וכן באתר המועצה . 

 הצורך במכרז פומבי.לא ברור ₪ ,  1,800היות והיקף ההתקשרות עומד על 

  קבלנים, בעוד  7 –נעשתה פנייה ל  –)עבודות שיפוץ בבניין המועצה(  5/14מכרז
 4 -היה ניתן לכאורה, לפנות ל  ₪,  120,000שבהתאם לאומדן ההתקשרות שעמד על 

 ספקים בלבד.

בחלק מהמכרזים שנבדקו, לא נמצא תיעוד לפנייה לכלל הספקים, ובחלק מהמקרים 
אך לא ניתן לדעת את זהות הספקים אליהם נרשם באופן כללי שנעשתה "פנייה טלפונית" 

 התאמתם מלכתחילה להשתתף במכרז.לבחון את הוחלט לפנות ולפיכך אף לא ניתן 

, אשר לשימוש וועדת המכרזים  4אימוץ טופס ייעודיהביקורת המליצה כאמור, לבחון 
יאפשר בקרה, ומעקב לבחירת מספר משתתפים מספק, בחירת מציעים בעלי כישורים 

 ו/או סיווג מתאים לביצוע העבודה ובפרט הגברת  תיעוד ושקיפות התהליך. 

 היעדר תיעוד לאופן  ותוכן הפניות לספקים 2.5

למציעים.  טלפוניתמעיון במסמכי המכרזים, עולה כי לפחות בחלק מהמקרים נעשית פנייה 
 יחידות(. 14עבודות פיתוח ותשתיות שלב א' עשרת  – 2/14)לדוגמא במכרז 

זו נעדרת כל תיעוד, באופן שמאפשר בקרה  –מיותר לציין כי מעצם טבעה של פניה טלפונית 
 ומעקב על עצם קיומה ועל תוכנה.

טרה להגביר את שקיפות הליך המכרז, יש להקפיד כי פניות לספקים / קבלנים ייעשו אך במ
 ורק בכתב, בדרך של דואר רשום או במסירה ידנית.

במידה והוחלט על הסתפקות בפנייה טלפונית לצורך משלוח המסמכים בפקס, יש חשיבות 
 לתעד את פרטי השיחה ובפרט נתונים על : 

  המועצהפרטי המתקשר מצד 

  מספר הטלפון ו/או פקס 

 מועד השיחה 

 איש הקשר מטעם הספק 

תיעוד המסמכים ושקיפות התהליך, הכרחיים על מנת להבטיח ולוודא כי אכן נעשו פניות, 
 לכל הפחות, למספר המשתתפים המינימלי המחויב.

ם בנוסף,  ריכוז האחריות על קביעת מספר הספקים וזהותם והאחריות למשלוח פניות לאות
 מציעים, מאפשרת השפעה זרה ובלתי רצויה על תוצאותיו.

                                                           
 3.2ראה נספח מס'  4
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בהיעדר ספר ספקים / קבלנים, עולה ביתר שאת הצורך בתיעוד רשימת הספקים שנבחרים, 
על מנת לוודא כי מלכתחילה נעשתה פנייה לספקים / קבלנים בעלי סיווג תואם והולם לאופי 

 .הליך המכרזיח את יעילות ומהימנות ודרישות המכרז, באופן שמבט

מסמכי המכרז יתועדו האסמכתאות הנוגעות למשלוח הביקורת בדעה כי נדרש לוודא ש 
 הפניות לספקים.

 הוחלט לבצע פנייה טלפונית למציעים, ייעשה שימוש מקרים בהם הביקורת ממליצה כי 
השיחה ולהעברת מלוא הנתונים הרלוונטיים הנוגעים בקרה לתיעוד  שיהווהבטופס ייעודי 

 . אשר נערך ע"י הביקורת -  3.3בנספח מס' מוצע ע"י הביקורת לעשות שימוש    -למכרז  

 ההצעות בקרה חסרה לשלמות  2.6

רכז בטבלה מרכזת במטרה להבטיח את יעילות המכרזים הנערכים ע"י המועצה,  מוצע ל
 .כלל הדרישות והתנאים שעשויים להיכלל במכרזים השוניםאת  WORD))בקובץ 

את כלל הסעיפים  בשלב מקדים של הכנת המכרז, עורך המכרז יבחר מתוך הטבלה 
ההתקשרות ובהתאם לנושא ההתקשרות, ואף ייתן להם ביטוי בהסכם הרלוונטיים ביחס 

 ו/או קביעת אמות המידה והמשקלות.

 .  3.4 ראה נספח מס' –מוצע ע"י הביקורת לעשות שימוש בטופס ייעודי שנערך על ידה 

הסעיפים  וריכוז לשלב בדיקת ההצעות, שכן תיעוד ,ניתן להפיק מהמסמך תועלת נוספת
לבדיקת שלמות  [CHECK LIST] רשימת תיוג והתנאים במסמך אחד, יכול להוות מעיין
ואף כבקרה על תקפות המסמכים והאישורים  ההצעות וצירוף האסמכתאות הנדרשות

 המוגשים ע"י המציעים.

נמצאה תעודת עוסק מורשה שתאריך הרישום  5/2014לדוגמא, במסמכי המציע הזוכה במכרז 
 חודשים מיום הוצאתה. 6שתוקפה פג, לכל המאוחר,  1/2/2008הינו מיום 

עשות שימוש במסמך במסגרת העברת המסמכים ליועץ המשפטי של הוועדה עוד מומלץ ל
 מלוא האסמכתאות והטפסים. העברתלשם חוות דעתו, על מנת לוודא 

עוד בעניין בדיקת שלמות ההצעות, מוצע לעשות שימוש באתרי האינטרנט של רשויות המס 
חון חלק מהתנאים כדי לב –השונות, המנגישות את המידע באופן מהיר וקל וללא תשלום 

מוצע לעשות בהם שימוש, לכל    ;ועמידת הקבלנים בדרישות ו/או תנאי הסף של המכרז
 החתימה על הסכם התקשרות.  בטרם  הפחות לצורך בדיקת נתוני ההצעה הזוכה, 

לדוגמא, בדיקת סיווג הקבלן, ניתן לבצע באתר האינטרנט של רשם הקבלנים )הוזכר בסעיף 
 מורשה במע"מ, ניתן לבצע באתר האינטרנט של רשות המסים:( ובדיקת עוסק 2.1

https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx 

 הרחבת חובת הגילוי הנאות 2.7

כתוצאה המועצה נוהגת על פי רוב לפנות למציעים המוכרים לה במכרזי זוטא, הואיל ו
מביצוע עבודות קודמות בעבר, לרוב קיימת היכרות קודמת בין עורך אף ממכרזים קודמים ו

 מהמציעים או כולם. חלק המכרז לבין

, נכתב כי "מהנדס  22.9.14מיום  5/14כך לדוגמא, בישיבת ועדת המכרזים  במכרז זוטא 
" )הזוכה ...על הקבלן  המועצה מכיר את כל הקבלנים )מכרז סגור( ואת טיב עבודתם וממליץ

 בפועל(.

https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx
https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx
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לפיכך, מוצע לאמץ נוהל "גילוי נאות" המחייב את עורך המכרז ו/או כל גורם רלוונטי אחר 
המכילה פירוט אודות היכרותו עם המציע )פרטים הנוגעים לעבודה  ,במסירת הצהרה בכתב

 הקודמת, מקום ומועד הביצוע, שביעות רצון מהעבודה וכד'(.

ללא מתן גילוי נאות, עלולה  בהם היכרות עם אחד המציעים, מצביםיש לזכור כי קיימים 
להביא לפסילתו של אותו גורם מלדון  עשויה להביא לפסילת המכרז בשל חשש למשוא פנים

 בעניינו של אותו מציע.

ראה   -שימוש בטופס ייעודי שנערך על ידה לצורך מתן גילוי נאות מוצע ע"י הביקורת לעשות 
 .3.6נספח מס' 

עוד בהקשר זה, במידה ואכן נעשה שימוש בגילו נאות ע"י אחד מחברי הוועדה, חשוב כי 
 של היועץ המשפטי של הוועדה.המסמך יועבר לעיונו 

 תיעוד חסר של סיור קבלנים 2.8

אמורים הן בזהות נציגי אשר הדברים כ ממצאי הבדיקה מצביעים על חוסר תיעוד של הסיור, 
 החברות / קבלנים ששלחו נציגים מטעמם לסיור והן ביחס לתוכן הסיור.

ובפרט לסיור קבלנים שהתקיים ביום  5/14דוגמא לכך, ניתן למצוא במסמכי המכרז 
11.9.2014 . 

מומלץ ע"י הביקורת לקבוע בנוהל חובת תיעוד של הסיור, כאשר עורך הסיור ירשום 
 שימת החברות / אישים שהשתתפו בסיור ומקום ומועד הסיור.בפרוטוקול את ר

 תיעוד מסמכים בלתי רלוונטיים 2.9

המכרזים שנבדקו,  נעשו פניות לקבלנים במסגרת מכרז זוטא, במסמכי המכרז  2 -על אף שב
 –הצעה להגיש הצעות לביצוע העבודות  –שתועדו בקלסר, תויק "נוסח מודעה לעיתון" 

 מכרזים פומביים בלבד.פרסום המשמש ומתחייב ב

, עולה כי בפועל לא )שכיהנה בתפקיד בעבר( מבירור שקיימה הביקורת עם מזכירת הוועדה
 פורסמו מודעות בעיתונים במכרזים הנ"ל.

הביקורת בדעה כי לצד החשיבות על ההקפדה על תיוק ותיעוד המסמכים הרלוונטיים, יש 
 ם להטעות ולצור מצג שווא הנוגע למכרז.להימנע מתיוק מסמכים בלתי רלוונטיים שאף עלולי

 הגברת אפקטיביות חוו"ד המשפטית על המכרזים  2.10

הביקורת למדה כי מסמכי המכרז מועברים בסיום ההליך, לחוו"ד משפטית, בטרם המלצת 
 חברי הוועדה על ההצעה הזוכה.

הביקורת מעלה כי אין כיום אמצעי בקרה המבטיח העברת מלוא החומר והמסמכים 
הרלוונטיים לצורך מתן חוו"ד משפטית וכן לא קיימת בקרה על מנת לוודא התייחסות מצד 

 היועץ המשפטי לכלל הנקודות המשמעותיות בהן נדרשת התייחסותו.

ם קבלת חוו"ד משפטית העברת מלוא המסמכים הנדרשים לשבקרה על מוזכר לעיל, ככ
 והנקודות אותם יש לבחון, מומלץ ע"י הביקורת לעשות שימוש בטופס המכיל רשימת תיוג

[CHECK LIST]   המפרט את האסמכתאות שנדרש להעביר וכן נקודות או דגשים אליהם
 יש להסב את תשומת הלב.

 . 3.7ראה נספח מס'  –מומלץ ע"י הביקורת לבחון שימוש בטופס ייעודי שנערך על ידה 
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 טיפול בפערים בין אומדן לסכום ההצעות 2.11

בחלק מהמכרזים שנבדקו ע"י הביקורת, נמצאו פערים גבוהים בין האומדן  לבין ההצעה 
 הזולה ביותר.

)עבודות פיתוח ותשתיות שלב א עשרת ( הסכום שנקבע באומדן עמד על  2/14לדוגמא, במכרז  
ההצעה הזוכה( כאשר  –)חברת טלרן ₪ 187,506ואילו בפועל התקבלו הצעה בסך ₪  231,770

 . 20%מדובר בפער של 

 בתיק המכרז לא קיים תיעוד לבירור שנעשה מול הזוכה ביחס למחיר.

הצעת מחיר עם סטייה משמעותית מהאומדן, עשויה להצביע על חוסר  הביקורת בדעה לפיה
סבירות ההצעה, עד לכדי חשש לחוסר אפשרות הספק לעמוד בהסכם ולכן נחוץ לבחון את 

 המקור לפער, בטרם ייחתם עמו הסכם.

על כן, הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מחייב לטיפול בפער משמעותי, )בין האומדן לגובה 
 ל( ובכלל זה להגדיר מהו "פער משמעותי" .ההצעות בפוע

מוצע לקבוע כי במקרים הנ"ל, תחויב וועדת המכרזים ו/או עורך המכרז בשיתוף הגזבר, לזמן 
 את הספק / הקבלן לשם מתן הבהרות.

 סיכום והמלצות .3

 בכך ייחודו. שירות נותני עם להתקשרות מקומית לרשות שניתנו הכלים אחד הוא זוטא מכרז
 שירות נותני עם להתקשר לה המאפשרת, ותפקודית תפעולית גמישות לרשות מאפשר שהוא

  .פומבי מכרז לקיים בלא( שקלים אלפי מאות) משמעותי כספי היקף בעלי בחוזים

, תושביה ושל המקומית הרשות של האינטרס את לשרת יכולה זוטא מכרזי באמצעות התקשרות
, הרשות של הקרובה בסביבתה לרוב פועלים הספקים בספר הרשומים השירות שנותני משום
 והם שוטף באופן שיפוטה בתחום כאשר רבים מהם פועלים, תושביה עשוי להימנות על חלקם

 לה. מוכרים

הנוגעים לאופן ההכנה והביצוע של מכרזי זוטא במועצה ואלו  מספר ליקויים העלתה הביקורת
 מפורטים בהרחבה בגוף הדו"ח.

ביצוע מכרזים על פי מספר עקרונות יסוד, שעיקרם שוויוניות, יעילות  מחייבים תקין מינהל סדרי
 ושקיפות.

, למתחרים שוויון ויעניק ייעודו את ימלא שהמכרז מבטיחה המכרז הליך שקיפות על שמירה
 .ומשפטית ציבורית ביקורת קיום מאפשר פרוטוקולים ופרסום

לצורך הבטחת השוויוניות מחד והגברת התחרות מאידך וכן לצורך מימוש עקרון השקיפות, מוצע 
 ע"י הביקורת לבחון יישום ההמלצות הבאות:  

 ניהול ספר ספקים 3.1

 מכרז באמצעות להתקשרות מרכזי תנאי הוא שקיומו, עדכני ספקים ספר מחויבת לנהל המועצה
 קבלני וסיווג כשירות יהיו, בספר הרשומים השירות נותני לכל כי לוודא עליה, כן כמו. זוטא

 בתוקף.

בשל מיעוט מכרזים והתקשרויות, מומלץ להתחיל את התהליך עם איסוף מידע הנוגע לסוגי 
הספקים והקבלנים שהמועצה נזקקה לשירותיהם עד היום והסוגים שידוע בוודאות או בסבירות 

 הקרוב והרחוק.גבוהה שהיא עשויה להידרש לשירותם בעתיד 

 תשומת לב לחובת הוועדה, בדיווח שנתי למועצה ולמבקר בהתאם לצו.



 2015דו"ח מבקר המועצה לשנת : ניהול מכרזים                                                            3פרק 

 

16 

 

קבלנים וכבר הוחל בצעדים  ספרסוכם כי המועצה תיערך לניהול בדיון על  טיוטת הדו"ח, 
אשר אמון על עריכת מרבית מכרזי זוטא הנערכים ע"י  הדרושים לשם כך מול מהנדס המועצה

 .המועצה

 מכרזים והתקשרויות למועצהכתיבת נוהל  3.2

בשיחה עם גזבר המועצה, הובעה הסכמה בדבר הצורך בכתיבת ואימוץ "נוהל מכרזים" שיפרט 
 .ויגדיר את תפקידם, אחריותם וסמכותם של כל אחד מהשותפים בהליך המכרז

על הנוהל להתייחס לסוגי המכרזים השונים, )מכרז פומבי ועד פטור ממכרז( וכן לכל אחד משלבי 
 המכרז, תוך התייחסות והגדרת אופן פעולה לתרחישים חריגים.

הביקורת בדעה לפיה על הנוהל לכלול טפסים ייעודיים שייערכו וינוסחו באופן מותאם לעקרונות 
ותקינות  את חוקיותלפיהן יש לערוך מכרזים, והקפדה על שימוש בהם במהלכי המכרז תבטיח 

 ערכי השוויוניות והשקיפות. ברת הפיקוח והבקרה על המכרזים, תגביר את יעילותן ותתרום להג

טיוטא  -במסגרת הצגת מסמך הטיוטא להערות, הביקורת הציגה מספר מסמכים המהווים בסיס  
 לטפסים עליהם מומלץ ע"י הביקורת    -להערות 

 ראוי ורצוי כי כלל הגורמים הרלוונטיים יהיו שותפים בקביעת תוכן המסמכים, לצורך מתן דגשים
 נוספים.

 אמצעי תיעוד ומעקב על שלבי המכרז 3.3

במטרה להגביר את שקיפות קבלת ההחלטות הנוגעות לסיווג המכרז וקביעת המציעים, תוך קיום 
אמצעי בקרה ופיקוח אחר דרישות החוק, מוצע לקבוע נוהל עבודה המחייב שימוש בטפסים 

 ייעודים מתאימים שיהוו בקרה על שלבי המכרז.

בין הטפסים אותם ממליצה הביקורת להטמיע בתהליך המכרז הינו מסמך לשימוש וועדת 
המוצע  3.5נספח מס' ראה  –המכרזים בבואם לבחון מבין החלופות ולהכריע בנוגע לזוכה במכרז 

 ע"י הביקורת.

ודא כי אכן בוצעו הפעולות לו , על מנתאמצעי בידי חברי וועדת המכרזים עשוי להוותהמסמך 
 . וכן להבטיח את שקיפות הליכי המכרז הנדרשות

נדרשים בשלבי המכרז השונים, כאשר המוצעים על ידי הביקורת,  הבקרהאמצעי חשוב לציין 
כאשר הם נועדו  –( ם ההליךבדיעבד )לאחר סיונדרש  במהלך המכרז וחלקם   –חלקם בזמן אמת 

 להתחקות אחר הפעולות שנעשו והובילו לתוצאת המכרז וזכיית הקבלן הזוכה. לאפשר יכולת

 התיעוד, הבקרה והמעקב נדרשים אחר השלבים השונים במכרז:

 )קביעת האומדן )במידה ורלוונטי אף מחיר סף 
 .סיווג ההתקשרות בהתאם לסכום , תקופת ומאפייני ההתקשרות 
 קים(.אופן בחירת הספקים / קבלנים )מתוך ספר הספ 
 .מספר וזהות המציעים אליהם תיעשה פנייה להשתתף במכרז 
 תיעוד הפנייה למציעים 
  בירור פער משמעותי בין אומדן לסכום ההצעה הזוכה 

לקבוע ולהגדיר דרך פעולה אשר על וועדת המכרזים לנקוט במקרה של קבלת הצעה  מומלץ בנוסף
הספק למתן הבהרות בטרם המלצה על כאמור, כאשר מוצע ליישם זאת באמצעות זימון הקבלן / 

 ההצעה הזוכה.

 האסמכתאות ממוכן של הקפדה על תיעוד 3.4

במסגרת הבקרה על הליך המכרז, יש להבטיח כי מלוא המסמכים החיוניים יועברו לתיוק לצורך 
 שמירה ותיעוד הליך המכרז ובאותה מידה למנוע צירוף מסמכים בלתי רלוונטיים.
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משום מענה מספק לצרכי התיעוד הנדרשים  ,בדעה לפיה אין בתיוק הידני מתבצע כיום הביקורת
 התהליך ויכולת התחקות אחר הפעולות שנעשו במסגרתו. לצורך הבטחת שקיפות

מסמכי המכרז, באופן שיבטיח  של במערכת  םתיוקסריקתם וממליצה על   אי לכך, הביקורת
 שמירה נאותה של המסמכים וכן יאפשר איתור מהיר ויעיל שלהם לצרכי בקרה ומעקב .

לצורך שקיפות הליך המכרז,  באופן שיבטיח שהמכרז אכן  חיוניתהקפדה על תיעוד המסמכים 
 ויעניק שוויון למתמודדים. וימלא את ייעוד

את כלל המסמכים  ממוכנת נפרדת לכל מכרז, אשר תכילבהתאם להמלצה, נדרש לנהל תיקייה 
 והפרוטוקולים הנדרשים לצורך הבטחת שקיפות ההליך.

בפרט אלו  –יש לקבוע בנוהל חובת תיוק ממוכן, לכל הפחות למסמכים המרכזיים בתהליך המכרז 
אשר מאפשרים להתחקות אחר קבלת ההחלטות המשמעותיות  -המצורפים כנספחים לדו"ח זה 

 לך המכרז.במה

לצד החובה להקפיד על תיעוד האסמכתאות, הכרחי להימנע מתיעוד ותיוק מסמכים מיותרים או 
 .עלולים להטעות ולצור מצג שווא הנוגע למכרזבלתי רלוונטיים, ש

 הגברת יעילות חוות הדעת המשפטית הנוגעת למכרזים 3.5

ת הבקרה והפיקוח על במטרה להבטיח התייחסות משפטית לנקודות המשמעותיות בהליך, במסגר
הליך המכרז, מוצע לצרף למסמכי המכרז, מסמך נלווה שירכז את כלל המסמכים והאסמכתאות 

 שהועברו לצורך מתן חו"ד כאמור.

המסמך יבטיח מחד כי עורך המכרז העביר את כל המסמכים הנדרשים ומאידך יבטיח כי חוו"ד 
 תתבסס על מלוא החומר הדרוש.

 הספקים אליהם תיעשה פניה להשתתף במכרז.החלטה בדבר מספר 

 קביעת הספקים אליהם תיעשה פניה להשתתף במכרז. )מתוך פנקס ספקים(.

 מעבר לשיטת מכרזים אינטרנטית 3.6

מידע על  לצורך הידוק הבקרה, הפיקוח והמעקב על מכרזי המועצה וכן לצורך מניעת זליגת
ימוש בטכנולוגיית המכרז האינטרנטי הצעות מחיר של המתחרים השונים, מוצע לבחון מעבר לש

 המספק מענה במספר היבטים: E-MAIL) ה לתיבת המכרזים )מתיבת –

 זרות להשפעות נתון ופחות יותר" נקי" להליך פוטנציאל . 
 חשש להפליה אסורה או מתן העדפה משיקולים זרים. ללא" עיוור" מכרז 
  .תיעוד ושקיפות להליכי המכרז  

 למתמודדים המועצה עובדי בין צמצום המגע / הקשר. 

 בשוויוניות הפוגע" מודיעין איסוף" מניעת. 

 יעילות. 
 יותר. רבים למתמודדים נגישות 

  .השגת היתרונות הנ"ל יתרמו בסבירות גבוהה קבלת הצעות טובות יותר, עבור המועצה ותושביה

מכרז מוצע לבחון זאת, לכל הפחות בחלק מהמכרזים ו/או ההתקשרויות הנעשות בדרך של 
 ובכפוף לבדיקת כדאיות כלכלית של השימוש בטכנולוגיה.
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 פסולת והטמנתעבודות איסוף ל: היבטים בהתקשרות  4פרק 

 מבוא .1

 היבטים בהתקשרות המועצה לביצוע עבודות, הוחלט לבדוק 2015במסגרת תכנית הביקורת לשנת 
 . 3/2015בדיקה   – (28/2010/פא מכרז) מוצקה ופסולת אשפה ופינוי לאיסוף

 הבדיקה התמקדה בהיבטים הבאים:

 קבלן האשפה מול החוזה הוראות קיום בחינת. 

 האשפה פינוי עבודות על ופיקוח הבקרה תהליכי.  

  פינוי והטמנה.תהליכי אישור חשבוניות התשלום בגין 
 

לצורך בדיקת הנושא, הביקורת בחנה את כלל התשלומים שבוצעו עבור פינוי והטמנת פסולת 
 . 2014במהלך שנת 

 רקע כללי

 מרשות פסולת פינוי הוא לתושביה, לספק מקומית רשות שעל ביותר החיוניים השירותים אחד
 .בתחומה ביתית אשפה ופינוי הרבים

 :שונים מסוגים פסולת גדרות, מצטברת בתחומה של המועצה האזורית

 ביתית(. אשפה - להלן) ובתעשייה עסק בבתי, בית במשקי שמקורה אשפה (1

 (גזם - להלן) בצמחייה שמקורה ואשפה גזם (2

בנייה וכו'  מפעילות הנוצרת אשפה, אחרות וגרוטאות רכב בגרוטאות שמקורה אשפה (3
 )להלן אשפה תעשייתית(.

 

 מפנות אשפה לדחיסת מתקן שבהן משאיות; אצירה במכלי לפינויה עד נאספת הביתית האשפה
 מעבר אתר הטמנה ו/או לתחנת אל הדחוסה הפסולת את ומעבירות מהמכלים הפסולת את

 . מקומיות רשויות כמה מתחומי פסולת לקליטת המשמשת( , מעבר תחנת - להלן) לפסולת

 באתר להטמנה מועברת היא ומשם, נפחה והקטנת הפסולת למיון פעולות נעשות המעבר בתחנת

 .מנוף במשאיות מפונים והגרוטאות הגזם    ; למחזור או  פסולת להטמנת

 הרחובות ולניקוי אשפה לפינוי, לתברואה לדאוג עירייה של חובותיה מעוגנות העיריות בפקודת
 . שיפוטה שבתחום הציבורי במרחב

 לדאוג עירייה של חובותיה מעוגנות( העיריות פקודת - להלן[ )חדש נוסח] העיריות בפקודת
 .שיפוטה שבתחום הציבורי במרחב הרחובות ולניקוי אשפה לפינוי, לתברואה

, הכלליות מסמכויותיה נגזרת שיפוטה בתחום פסולת לפינוי לפעול אזורית מועצה של סמכותה
 מועצותה צו - להלן) 1958-ח"תשי(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 63 בסעיף כקבוע

 .האזורית המועצה בתחום לציבור הנוגע עניין בכל לפעול(, האזוריות
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בע"מ )להלן  1987המועצה האזורית גדרות, התקשרה עם חברת ר.ג.א שירותים וניקיון )ישראל(  
 בין ההסכם הוראות , התמקדה הביקורת ביישום5לבלן"( במסגרת מכרז שבוצע ע"י משכ""הק

עבודת הקבלן והתשלומים בגין עבודת פינוי הפסולת  על והבקרה ובמידת הפיקוח הצדדים 
 והטמנתה.

  -, כאשר מועד תחילת העבודה נקבע ל 26/1/2012חוזה ההתקשרות בין הצדדים נחתם ביום 
 . 2015ותוקף ההתקשרות הסתיים בסוף פברואר  1.3.2012

נוי אחר, בפועל חלק יוער כי למרות שהמועצה חתמה לאחרונה על  הסכם התקשרות עם קבלן פי
 .מהעבודה עדיין מתבצע ע"י אותם קבלני משנה שביצעו את עבודת הפינוי עבור החברה הקודמת

 הביקורת

 ובמהלכם : 2015מאי  –הביקורת נערכה בחודשים מרץ 

 .בדקתי את הסכם ההתקשרות 

 בדקתי תלונות ופניות שהתקבלו במשרדי המועצה בנושא תברואה 

  ותשלומים לקבלן הפינוי )ר.ג.א( ולחברות ההטמנה השונות.בדקתי חשבוניות 

 :שוחחתי עם הגורמים הבאים 

 

  ישמח ט.גזבר המועצה, מר 

  זרעוני י.תברואן המועצה, מר 

 ממצאים .2

ממצאי הביקורת מעלים כי המועצה לא קיימה אמצעי פיקוח, בקרה ומעקב מספקים אחר 
 פעילות הפינוי וההטמנה שבוצעה בתקופה המבוקרת.

בהיעדר אמצעי פיקוח ובקרה הולמים, קיים חשש לתשלומי פינוי ו/או הטמנה שגויים כתוצאה 
 מדרישות תשלום שגויות מצד אתרי ההטמנה, בין בטעות ובין במתכוון.

 הרחבה בהמשך. –במהלך הביקורת נמצאו חוסר התאמות שונות שמחזקות את החשש האמור 

 נתונים סטטיסטיים

סטטיסטיים שונים הנוגעים להיקף ולתשלומים הנוגעים לפינוי והטמנת להלן יוצגו נתונים 
פסולת, אולם בטרם הצגתם יצוין כי נתוני ההטמנה אינם משקפים את היקף ותשלומי ההטמנה 
עבור השירות שניתן למועצה בלבד, אלא כוללים פסולת שהועברה לאתרים ע"י גורמים חיצוניים 

 ים(.למועצה ועל חשבונם, )בוצעו קיזוז

ללא שניתן לכך רישום  –כמו כן, חלק מהפסולת הועברה להטמנה לאתר ללא עלות הטמנה 
 מסודר .

 אי לכך, קיים קושי להסתמך על הנתונים, באופן מלא ובלעדי.

 להלן הנתונים:

 

 

                                                           
 28/2010מכרז פא/ 5
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 תשלומי פינוי והטמנה 

 :2014 –להלן סיכום תשלומים בגין פינוי והטמנת פסולת  לשנת ל 

  612,229        ₪  פינוי  

  749,549        ₪  6הטמנה

  1,265,598     ₪  סיכום
 

 

כפי שניתן לראות, למרות שעלויות ההטמנה נובעות מעלויות הפינוי, ניתן לראות כי אלו משתווים 
 חשיבות גבוהה לאמצעי הבקרה שיש לקיים על סך העלויות.ואף עולים עליהם ולכן קיימת 

 עלות הטמנה לפי סוג הפסולת

 הפסולת פונתה למספר אתרי הטמנה שונים, המותאמים לסוגי הפסולת:

 אתרי הטמנה סוג פסולת
 יהודה(,  דרום ערים חרובית  )אגוד  ביתית

  שרונים 

 מ.א אשדוד 
אחרת }גזם , פסולת תעשיה, 

 גזם/פסולת{
 תחנת מעבר גן יבנה )ד.א.ש.ק(

 

 2014עלויות הטמנה לפי סוג פסולת לשנת 

 סה"כ עלויות סוג פסולת

  388,605  ₪  ביתית

 360,944  ₪  7אחרת

  749,549  ₪  סיכום
 

 

                                                           
 עבור שירות הטמנה בכפר מרדכי₪  96,180כולל תשלום בסך  6
 כאמור, כולל התשלום לכפר מרדכי  7

 פינוי   55% 45%

 הטמנה

52% 48% 
פסולת  
 ביתית

פסולת  
 אחרת
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 2014כמויות הטמנת פסולת במהלך שנת 

סוג 
 הפסולת

מספר 
 שקילות

משקל 
 כולל

 1423.8 140 ביתית 

 1020.6 236 8אחרת 

 2444 376 סה"כ

 

 :2014התפלגות לפי סוג פסולת לשנת  –בטון( –)מספר שקילות וסה"כ משקל  9נתוני הטמנת פסולת

 

 

 הטמנת פסולת ביתית

 2014התפלגות אתרים לפי משקל הפסולת שהטמנה בשנת 

 אתר הטמנה
משקל 

 כולל
מספר 

 שקילות

 52 644 חרובית

 58 463 שרונים

תחנת מעבר 
 30 316 אשדוד

 140 1,424 סה"כ

 

                                                           
 נתון חלקי, מאחר ולא נוהל רישום ביחס להיקף הפסולת שהועברה להטמנה בכפר מרדכי. 8
  .4ראה הערה  5
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 אחרת  ביתית 

 מספר שקילות

 משקל כולל

58% 
42% 

  משקל הפסולת

 ביתית 

 אחרת 

37% 
63% 

 מספר שקילות  

 ביתית 

 אחרת 
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 2014התפלגות לפי עלויות לשנת  –אתרי הטמנת פסולת ביתית 

 התעריך –( פסולת ג"ק)  ₪ 237  בסך  תעריף קיים, ביתית פסולת לקליטת המשמש' חרובית' באתר
 .מ"מע מתשלום פטור בשל ביותר הנמוך

 

 תשלומי הטמנה אתר הטמנה

  153,167        ₪  חרובית

  144,785        ₪  שרונים

  90,653          ₪  אשדוד

  388,605        ₪  סה"כ

 

  

37% 

42% 

21% 

 מספר שקילות

 חרובית

 שרונים

תחנת מעבר  
 אשדוד

45% 

33% 

22% 

 משקל כולל

 חרובית

 שרונים

תחנת מעבר  
 אשדוד

40% 

37% 

23% 

 חרובית

 שרונים

תחנת עבר  
 אשדוד
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 2014הטמנת פסולת שאינה ביתית לשנת 

 תעריפי הטמנה

בהתאם  -באתר גן יבנה, המשמש להטמנת הפסולת מסוג גזם ותעשייה, נהוגים תעריפים משתנים
לסוג הפסולת,  כאשר לפסולת תעשיה ולגזם/פסולת  מתווסף לתשלום אגרת הטמנה גם  היטל 

 ₪ : 103בסך 

 עלות אגרת הטמנה )כולל היטל(  סוג פסולת
 ₪  155 גזם נקי

    ₪ 235= 1032132 פסולת תעשייה
  ₪ 260=  1032157 גזם/פסולת

 

 :201410סיכום עלויות הטמנת פסולת שאינה ביתית לשנת 

 עלות סוג

 61,636          ₪ נקיגזם 

 63,128          ₪ תעשייתית

 140,000        ₪ גזם מעורב פסולת

 264,764        ₪ סה"כ
 

 

היוותה נתח מרכזי ביותר בסך העליות ההטמנה הכוללות עולה כי פסולת מסוג גזם מעורב, 
 במהלך השנה.

 מספר שקילות לפי התפלגות סוגי פסולת רטובה / מוצקה: 

                                                           
 2ראה הערה  10

23% 

24% 
53% 

 גזם ביתי

 תעשייתית

גזם מעורב  
 פסולת
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 :2014משקל כולל של הפסולת המוצקה / רטובה בשנת 

 

בתעריף הגבוה של   ומחויבתכפי שניתן להבחין, שיעור נכבד מהפסולת שאינה ביתית מסווגת 
 פסולת מעורבת.

 בכפר מרדכיאתר הטמנת פסולת מוצקה 

הביקורת בדקה את סך התשלומים המועברים ע"י המועצה לוועד המקומי של כפר מרדכי, בגין 
תפעול האתר, המשמש כאמור לפינוי פסולת  מוצקה עבור חלק מתושבי המועצה )למעט גן דרום 

 הוצאות בלבד.התשלומים נועדו להוות החזר  וכפר אביב(, כאשר לפי תנאי ההסכם,

בשל חשש לחוסר התאמה בין סך ההוצאות של הוועד לבין סך התשלומים המועברים ע"י 
המועצה, הומלץ ע"י הביקורת על העמקת הבירור מול אנשי הוועד המקומי ובמידה ויימצא כי 

 אכן הועברו תשלומים ביתר, אזי ביצוע קיזוז כספים. 

 
 פירוט הממצאים וההמלצות

אמצעות טבלה מפורטת ולפי חלוקה למספר בם, הממצאים וההמלצות, הוחלט להציגבשל ריבוי 

הטבלה משקפת את מכלול הליקויים שנמצאו בביקורת וכן את ההמלצות לתיקון    ;נושאים
 ושיפור המצב .

מקורם בניהול ידני וחלקי של   - המקור לרוב הממצאים והבעיות שנמצאו הביקורת בדעה לפיה
 תיעוד עבודת הפינוי.

36% 

20% 

44% 

 גזם נקי

פסולת  
 תעשייתית

גזם מעורב  
 פסולת

33% 

22% 

45% 

 גזם נקי

פסולת  
 תעשייתית

גזם מעורב  
 פסולת
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שנערכה על   EXCELהביקורת המליצה על מעבר למתכונת ניהול ותיעוד ממוכן באמצעות טבלת 
ידה, כאשר נעשה ניסיון להתאימה באופן מירבי ומיטבי לנתוני ההזנות הנדרשים ממנהל מחלקת 

 התברואה.
, מתבצע ניהול ותיעוד העבודה באמצעות  2015אפריל כי המלצת הביקורת התקבלה והחל מ יצוין

 .הקובץ שנערך ע"י הביקורת
 

שימוש  בהם נראה כי הקפדה מצד מנהל מחלקת התברואה להזין את הנתונים בזמן אמת ולעשות
יפור משמעותי במערך הפיקוח לצרכי בקרה אחר חיובי קבלני האיסוף ואתרי ההטמנה, יביאו לש

 והבקרה על תשלומי פינוי והטמנת פסולת וכתוצאה מכך לחיסכון כספי.
 

לצד ההקפדה על הזנת הנתונים בטבלה, מומלץ לנקוט בפעולות נוספות, כפי שפורטו בהרחבה 
 להלן:

 

 

  

פינוי%20גזם%20ואשפה/15295.xlsx
פינוי%20גזם%20ואשפה/15295.xlsx
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

1 

דרישת 
ושמירת 

המסמכים 
הנדרשים 

 מהקבלן

חוסר 
 בהירות

ביחס לגורם 
המקצועי 

הנושא 
 באחריות

חוסר בהירות ביחס 
לגורם הנושא 

באחריות לדרישת 
ושמירת וחידוש 

 המסמכים 
או המועצה ל כ")מש

והגורם המקצועי 
 המועצה(.מטעם 

 
 ערבויות ביצוע 

 ביטוחים 

 רישיונות 

  חשיפה לסיכונים תפעוליים שונים\ 
 בעת ביצוע העבודה.

 קושי בהטלת סנקציות כלפי הקבלן 

  סרבול הטיפול במקרה של תביעה
 משפטית.

 ותיחום להגדרת עבודה נהלי 
 .סמכויות

 אביגל - ל"משכ מול התאום הידוק
 שירותי פרוייקט מנהלת הרוש
-03  פסולת ופינוי שמירה. ניקיון

6235232    052-3270229. 
 

 ייבחן, ל"משכ בתיווך בהתקשרויות
 ביחס הבהרה במכתב הצורך

 לעניין מהם הנדרשת לאחריות
 . וביטוחים ערבויות

 
 נוספים מסמכים וקיימים במידה

, חידוש/  שמירה/  מעקב המחייבים
 הגורם מסמך לכל ביחס יצוין

 הנושא המועצה מטעם המקצועי
 .  באחריות

 ההמלצות
ותהתקבל  

 הגזבר

1/9/2015 
 
 
 

2 

 משאיות
 הפינוי
 שירות

 בשירות
 המועצה

תחלופת 
 רכבים

 

  תחלופת רכבים
בשל ליקויים / 

 קלקולים.
 
  פיזור עבודת

האיסוף  על פני 
 מס' ימים בשבוע

  שכיחות גבוהה של ליקויים ברכבים
מגדילה את ימי העבודה ויוצרת 

 קושי בפיקוח אחר עבודת הפינוי. 
  חשש לתשלומי פינוי ו/או הטמנה

מנופחים, בין היתר כתוצאה 
מהטמנת פסולת שלא נאספה 

 במועצה(.

  פגיעה באיכות השירות השירות
 לתושב.

חוסר בהירות ביחס לתקפות 
כלל רכבי הערבויות והביטוחים על 

 הקבלן

 המסמכים דרישת על הקפדה 
 התאמת על ועמידה הנדרשים
 לסעיפי בהתאם הרכבים ותקינות
 .ההסכם

 
  הידוק שיתו"פ מול משכ"ל לצורך

אכיפת סעיפי ההסכם בעניין 
 הרכבים. ותחלופת תקינות

 

המלצות 
התקבלו  

)יוסף יישלח 
 מכתב(

מנהל 
 1/9/2015 התברואה
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

3 

 

חוסר 
הקפדה על 

סעיפי שום יי
 ההסכם

חוסר הקפדה על 
כיתוב "בשירות 

 המועצה.."

 זילות יתר סעיפי ההסכם.
פגיעה באפשרות מיתוג השירות 

 לתושב
הקפדה על סעיפי ההסכם והטלת 
 סנקציות בגין הפרת ההתחייבות.

יוצב שילוט 
 ממוגנט

מנהל 
 1/8/2015 התברואה

4 

 משאיות
 הפינוי
 שירות

 בשירות
 המועצה

 
 המשך

 
על   חוסר הקפדה

שטיפה וחיטוי 
 בהתאם להסכם

חשיפה לסיכונים תברואתיים )מחלות 
וזיהום אוויר(: משאיות לאיסוף ופינוי 

אשפה מכילים כמויות גדולות של 
 מזהמים וחידקים שונים. 

 
תנועת המשאיות במרחבי המועצה 

מגבירה את פוטנציאל הנזק במקרה 
 .ידקיםיזיהומים וחשל  פיזור 

 ם הרבים הקפדה על סעיפי ההסכ
המחייבים את הקבלן בשמירה על 

 הסביבה וחיטוי הרכבים והציוד.
  הטלת הסנקציות בגין הפרת

 הסעיף.

מכתב  יישלח
דרישות 

לקבלן 
בהתאם 
להסכם 

ופיקוח על 
 יישומן 

מנהל 
 1/82015 התברואה

5 

היעדר 
בקרה 
ומעקב 

מספקים 
אחר 

עבודות 
הפינוי 

 וההטמנה

ניהול ידני 
של נתוני 

הפינוי 
 וההטמנה 

רישום ותיעוד ידני 
 של עבודות הפינוי 

 .חשש לאובדן נתונים 

  .חשש לטעות בחישובים הידניים 

  תשלומים שגויים / מנופחים  לקבלן
 האיסוף ו/או לאתרי ההטמנה.

  היעדר בקרה שוטפת ובזמן אמת
אחר כמויות האיסוף וההטמנה 

 )משקל וסוג פסולת(

 

  ניהול ממוכן ועל רישום הקפדה
 .בגיליון אלקטרוני

 
 
 
 
 

  'הקפדה על רישום הקריאות, מס
סבבי עבודה וסוג הפסולת שנאסף 

בכל יום עבודה. )לרבות מכולות( 
 ואתר ההטמנה במידה ופטור.

 בוצע. 
 
 
 

במהלך 
הביקורת 

נעשה מעבר 
להזנה 

ממכונת 
בטבלת 
 אקסל.

מנהל 
 התברואה

הוטמע 
בתהליך 
העבודה 

החל 
מאפריל 

2015 

6 

רישום חלקי 
של עבודת 

 הפינוי

אי רישום מספר 
סבבי פינוי שבוצעו 
 במהלך יום עבודה

  חוסר אפשרות לבצע בקרה
אפקטיבית ומהימנה אחר חיובי 

 פסולת והטמנה.

  חשש לתשלומי הטמנה עבור פסולת
 שלא פונתה מתחום המועצה.

7 

מקום  אי רישום
ההטמנה של כל 

סבב פינוי )פסולת 
 ביתית(

קושי לפקח ולבקר אחר עלויות 
ההטמנה ולבדוק סבירות והתאמה בין 

 היקף הפינוי וההטמנה
הקפדה לנהל רישום מדוקדק של 
 מקום הפינוי לצרכי מעקב ובקרה

כיום כל 
הפסולת 
הביתית 

 מפונה

מנהל 
 התברואה

 
החל מינואר 

2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

 
}לעיתים משאית  

מפנה ביום עבודה 
אתרים  2 –ל 

 שונים{

 לחרובית. 
 
 

 
שולב בטבלה 

 החדשה

 

בוצע החל מ 
– 4/2015 

8 

  היעדר
 קרה

 ומעקב
 מספקים

 אחר
 עבודות
 הפינוי

 וההטמנה
 

 המשך

היעדר 
בקרה על 

דיווח אתרי 
 ההטמנה

  קליטת פסולת
באתרי הטמנה 

ללא אישור 
 המועצה.

   מתן הרשאות
)שוברים( הטמנה 
מראש ולא פיקוח 

ובקרה על אופן 
 השימוש בהם.

 חשש לתשלום בגין הטמנת פסולת
 שלא נאספה במועצה.

  הקפדה לתשלומי הטמנה אך ורק
 על בסיס אסמכתא בכתב. 

  האתרים יידרשו לציין בחשבוניות
 מס' אסמכתא לכל שקילה.

 מראש. ותאיסור מתן הרשא 

ההמלצות 
 התקבלו

מנהל 
 התברואה

 נשלחו
 הודעות לכל

 האתרים

9 

אמצעי 
בקרה 

חלקיים 
ביותר ביחס 

לעבודת 
הפינוי )גזם 

ביתי ו/או 
 אחר(

 

היעדר בקרה על 
בתחילת  0משקל 

כפי  -יום העבודה
 שנקבע בהסכם 

 
היעדר בקרה על 
תכולת המשאית 

/ יום  בסיום הסבב
 העבודה

 חשש לתשלום בגין הטמנת פסולת 
 .במועצהשלא נאספה 

 של המשמרות מספר לניפוח חשש 
 ...(טעונה  המגיעה משאית) האיסוף

 תקלה בשל שגויים לתשלומים חשש 
 השקילה. באתר

 צדדים של בדיווח מוחלטת  תלות 
 כספי אינטרס בעלי שלישיים

 .מובהק

 גזםבדיקה בעין של משאית פינוי 
 בתחילת כל סבב עבודה

 מתבצע
מנהל 

 מבוצע התברואה

10 

)פסולת  –דרישת דו"חות איתוראן 
ביתית( ]המערכת מותקנת 

 במשאיות[.  

דרישת דו"ח 
בימי חמישי 

 האחרונים
בחודשים 

 זוגיים 

מנהל 
 התברואה

החל 
מאוגוסט 

2015 

11 

בדיקה בעין של המשאית בסיום כל 
סבב עבודה ומתן שובר רק לאחר 

 בדיקה.
מנהל  מתבצע

 התברואה
 מבוצע

12 

)פסולת  המשאית לחודש, נהגאחת 
 לשלוח/  לדווח ביתית וגזם( יתקשר

 למשקל בנוגע טקסט הודעת
 התקבל

מנהל 
 התברואה

 –החל מ 
1/8/2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

 אמת(. )בזמן התכולה

13 

שקילה מדגמית של  –פסולת ביתית 
לבדוק  –המשאית בסיום הסבב 

התאמה בין משקלה ביציאה 
 מהמועצה למשקלן בכניסה לאתר 

 }באמצעות מכון התערובת{

יבוצע 
 מדגמית

מנהל 
 התברואה

 -החל מה
1/8/15 

14 

שקילה של המשאית  -גזם ופסולת 
לוודא כי  –)ריקה(במכון התערובת

טון )כפי שמחושב  11משקלה אכן 
 ע"י ד.א.ש.ק(.

מנהל  יבוצע
 התברואה

 -עד ה
1/8/15 

15 

 בקרה
 ומעקב

 מספקים
 אחר

 עבודות
 הפינוי

 וההטמנה
 

 המשך

אמצעי 
בקרה 

חלקיים 
ובלתי 

על  מספקים
חיובי 

 הטמנה

מתן אפשרות 
, לוועדים המקומיים

לבצע הטמנה 
באמצעות רישום 
החיוב על חשבון 

המועצה. )גן דרום 
ללא  וכפר אביב(

 הפרדה ברישום 

 :בעיות' למס גורם הפרדה חוסר
 .הניהולי במידע בעייתיות. 1
 נתוני בין מובנה התאמה חוסר. 2

 על מקשה - פינוי לנתוני איסוף
 החיובים אחר הבקרה

 מול בהתחשבנות וטעויות קושי. 3
 .חוץ גורמי

 חיוב ומהימנות לדיוק בקרה היעדר. 4
 (.הפסולת לסוג בהתאם) הוועדים

 התשלום לגבות הקפדה חוסר. 5
 חוץ מגורמי

 היעדר בקרה לגביית התשלום

הפרדה ברורה ברישום פעולות פינוי 
 המועצה ובין הוועדים.והטמנה בין 

 מקובל
מנהל 

 התברואה
בוצע החל מ 

– 4/2015 

16 

 פנקס יינתן המקומיים  לוועדים 
( רים'ואוצ) נפרד הטמנה אשרות

לעלות הפינוי  באחריות יישאו והן
וההטמנה על בסיס זיהוי אותם 

  .אשרות
  מס' סידורי מזהה ייחודי  לכל

 אחד מהוועדים ו/או לתושבים.
  רישום החיוב בכרטסת מייד עם

 –קבלת פירוט השקילות מגן יבנה 
 ע"י סמדר / מלי 

  הודעה לוועד ע"י יוסף 

מנהל  מקובל
 התברואה

 -החל מה
1/8/2015 

17 

בתחילת כל רבעון, יוסף יתנה המשך 
מתן השירות לוועדים, בהסדרת 

 חובות קודמים )עד חודשיים פיגור(

 מקובל
מנהל 

 התברואה
 –החל מ 

1/9/2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

שיהוי  18
בקבלת 

חשבוניות 
 פינוי

חשבוניות הטמנה 
 ואושרוהתקבלו 

בטרם קבלת 
 חשבוניות הפינוי 

  קושי לבקר מהימנות ודיוק חיובים
 בגין פינוי והטמנה.

  היעדר בקרה לסבירות חיובי
 -הטמנה בהתאם לעלויות הפינוי 

חשש לתשלומי פינוי ו/או הטמנה 
 מנופחים / שגויים.

  חשבוניות הטמנה יאושרו רק
 לאחר קבלת חשבונית פינוי.

  ,נוהל מחייב בדיקת לחילופין
התאמה חדשית / רבעונית בין 

 .(נתוני פינוי והטמנה

 מקובל
מנהל 

 1/8/2015 התברואה

19 

דרישת קבלת דו"חות פינוי 
בסמוך ככל שניתן לסוף החודש 

 )ולו לצרכי הרתעה בלבד(

יישלח מכתב 
 דרישה לקבלן

מנהל 
 1/8/2015 התברואה

20 

 
  פינוי גזם

היעדר 
בקרה 

ליעילות 
 הפינוי  

 אפקטיביות חוסר
 כגון, הפינוי בעבודת

 נפח עם פסולת בשל
 קטן ומשקל גדול

 חשש ל'ניפוח' היקף עבודת הפינוי 

  היעדר בקרה לפקח כי אכן נאספה
 מתחום המועצה

תכנון מושכל של מסלול הפינוי 
מירבי של סבב )גזם( להבטיח ניצול 

 הפינוי
)מקסימום פסולת במינימום  

 סבבים( 

מנהל  הוסכם
 התברואה

מבוצע החל 
2015מיוני   

21 

חוסר 
אבחנה בין 
 סוגי הגזם

חוסר יעילות 
בעבודת הפינוי גורם 

לייקור תעריפי 
 שיעור) -ההטמנה 

 מעורב גזם של גבוה
 חוסר חיסכון כספי ( 45%   - בפסולת

תכנון מושכל של עבודת הפינוי, 
לצורך הפרדה ברורה בין סוגי 

 נפרדים( פינוי )מועדי –הפסולת 

22 

תכנון יעיל של העבודה ומניעת  
פסולת מוצקה / אחרת אלא  הוצאת

 בזמנים שייקבעו 

 ניהול חסר 23

אי ביצוע רישום 
ותיעוד עבודת 

הפינוי, בהתאם 
 לסוגי הפסולת

עלויות ההטמנה, חשש לניפוח 
באמצעות חיוב המועצה בתעריפים 

 הגבוהים גם בגין 'גזם נקי'.

הקפדה על רישום עבודת הפינוי 
 בהתאם לסוגי הפסולת.

.בוצע  
שולב בטבלה 

 החדשה

מנהל 
 התברואה

 מ החל בוצע
-14/4/15  

24 

פינוי 
פסולת 
פגיעה  ביתית

 בחיסכון

פסולת הפינוי 
לאתרי הטמנה 
 יקרים )שרונים

ואשדוד( במקום 
 חרובית

 פגיעה בחיסכון 
בשרונים ₪  315שולם תעריף של 

 78פער של ) בחרובית ₪ 238במקום 
₪  36,000 -הפסד של כ  -לטון ₪ 

 מול אשדוד(מחיר בנוסף לפער 

חובת הנמקה /  - פסולת ביתית
הסבר ביחס לכל פינוי שאינו לאתר 

 בחרובית

מנהל  מקובל
 התברואה

מבוצע החל 
מאפריל 

2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

25 

העברת 
פסולת 
 –מוצקה 
  - מכולות
לכפר 

מרדכי 
()ללא עלות  

 היעדר מידע

אי רישום ותיעוד 
פרטי המכולות 

המועברות לכפר 
 .מרדכי 

 
 

היעדר נתונים 
מלאים אודות היקף 

הפסולת המפונה 
לכפר )הן במכולות 
 והן ע"י התושבים(

 

  קושי בפיקוח ובקרה אחר תשלומי
 הטמנה.

  חיובים בגין קושי בפיקוח אחר
 אספקת מכולות.

  הקפדה על רישום פינוי מכולות
 לכפר מרדכי 

  הסדרת פינוי מכולות לכפר
 מרדכי באמצעות שוברים

שולב  –בוצע 
בטבלה 
 החדשה

מנהל 
 התברואה

 החל בוצע
מאפריל 

2015 

26 

  חוסר זיקה בין התשלום להיקף
השירות הניתן למועצה )האם אכן 

  מכולות בחודש( 6מועברים 
  
  חשש לתשלומים מנופחים בשל

 דיווח כוזב מצד הוועד המקומי

 
 מומלץ לבחון אחת מהבאות:

  החלפת שיטת התשלום והתמחור
עבור השירות למועצה ולוועדים 

 המקומיים.
  מוצע לבחון תפעול עצמאי של

 האתר .

  מעבר לאיסוף פסולת מוצקה
בימים  –ישירות מחצרות הבתים 

 קבועים )וויתור על שירותי הכפר(

  הידוק הבקרה והפיקוח אחר
דיווחי הוועד המקומי באמצעות 

דרישת חשבוניות )כרטסת סוף 
 שנה(

בימים אלה 
נבחנת 

אפשרות 
מעבר לשיטת 

איסוף 
מחצרות 

הבתים לאתר 
 בכפר מרדכי

 
נבחנות 
חלופות 

לתשלום בגין 
 הטמנה

 הגזבר

ייבחן 
במהלך 

החודשים 
-ספטמבר

אוקטובר 
2015 

27 

מכולות 
 למועצה

 רישום חלקי 

לא מבוצע רישום של 
מועד הפינוי אלא רק 

 ההצבה
קושי בפיקוח ובקרה אחר תשלומים 
 בגין הצבת מכולות והטמנת התכולה

  בכלל המקרים בהם המכולה
מועברת לגן יבנה, יבוצע רישום 
מועד וסוג הפסולת, באמצעות 
הקפדה על מתן האשרה סמוך 

 למועד הפינוי. 
  פינוי מכולה אך ורק בתיאום

לוודא ניקיון  -ופיקוח מצד יוסף  
 ושלמות מדרכות בגמר עבודה(

המלצות 
 התקבלו

מנהל 
 התברואה

 - מהחל 
1/8/2015 

28 
מתבצע רישום לא 

פרטי מקום הצבת 
  חשש לתשלומי הטמנה בגין פסולת

 שלא נאספה בתחום המועצה.
הקפדה על רישום מקום הצבת 

 המכולה 
התקבל 
והוטמע 

מנהל 
 התברואה

 –החל מ 
4/2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

המכולה )גן / בריכה 
 / בית עלמין וכו'(

 בתהליכי  טעויות בהצגת נתוני הנה"ח
 העבודה

29 

מכולות 
 לתושבים

 חוסר
 בהירות

 ביחס
 למדיניות
 המועצה

 במתן הגבלה חוסר
 המסובסד השירות

 חלק מצד ההטבה של יתר ניצול
 הזכאות מיצוי אי ומאידך מהתושבים

 לזכאות מודעים שאינם אחר חלק י"ע
  .הגבלה היעדר/ 

בחינה מחודשת של מדיניות 
 המועצה 

נקבעה 
 מדיניות 

 בוצע הגזבר

30 

 .המועצה למדיניות ברור פרסום
)בנוגע לשימוש באתר בכלל 

 ולאפשרות אספקת מכולה בפרט(
 בוצע הגזבר בוצע פרסום

31 

 בין התאמה חוסר
 מכולות מספר

( ושולמו) שהוזמנו
 מכולות מספר לבין

 .בפועל שסופקו

  אספקת מכולות לתושבים ללא
 גביית התשלום.

  קושי לגבות את התשלום בגין
 השירות בדיעבד.

 'לקוחות'הקפדה על רישום 
  המכולות

שולב בטבלה 
 החדשה

מנהל 
 התברואה

 –החל מ 
4/2015 

32 

השירות יותנה בהסדרת תשלום 
מנהל  התקבל מראש והמצאת ערבויות.

 התברואה
 –החל מ 

1/8/2015 
 בתיאום ורק אך מכולה פינוי

 ניקיון לוודא -  יוסף מצד ופיקוח
 (עבודה בגמר מדרכות ושלמות

מנהל  התקבל
 התברואה

 –החל מ 
19/7/2015 

33 
ניצול לרעה 

של מימון 
המועצה ע"י 

 תושבים

  הטמנת מכולות
תושבים בגן יבנה  

על חשבון  -
 המועצה.

 בין התאמה חוסר 
 חיוב מועדי

אספקת מכולה 
לבין מועדי 

 שקילה .
  היעדר נתוני

 מקום הטמנה. 

 בין התאמה חוסר 
 המכולות' מס

' למס שהוזמנו
 השקילות.

  ,הובלת המכולה לאתר בגן יבנה
בשל סירוב האתר בכפר מרדכי 

לקלוט פסולת בניין ואילוץ 
 המועצה לשאת בעלויות.

  / חשש לחיובי הטמנה כוזבים
 מנופחים.

נוהל עבודה המתנה אספקת מכולה 
ומתן שובר הרשאת הטמנה )תקף 

לכפר מרדכי ולגן יבנה( כנגד חתימה 
 ת ערבות.על כתב התחייבות והמצא

 
התושב יידרש לשאת באחריות 

 לפינוי על כל המשתמע מכך.
 

פרטי השובר יצוינו על גבי כתב 
 ההתחייבות(

}יחסוך את הצורך במעקב ורישום 
 מועד פינוי / סוג גזם וכוב"ז.{

 התקבל
מנהל 

 התברואה
 –החל מ 

8/2015 

34 

הקפדה על הזנת מס' אסמכתת 
תשלום עבור מכולה כתנאי להזמנת 

2  ערבותחתימה על כתב 2  מכולה 
 .המחאת ביטחון

 התקבל
מנהל 

 התברואה
 –החל מ 

1/9/2015 
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 הנושא

מקור 
 הסיכון

תגובת  המלצת הביקורת הסיכון ממצא
 המבוקר

גורם 
 ממונה

 לו"ז תיקון

35 

 הנה"ח
 
 

 

 דיוק אי
 ברישום
 וייחוס

 תקבולים
 והוצאות

 פינוי בנושא
 פסולת

 והטמנה
 טעות

 בכרטסת
 מרדכי כפר

 הסעיף חיוב אי
המתאים  התקציבי

בעלות הטמנת 
מכולות המועצה )גן 

/ מתנ"ס / בית 
 עלמין(

 ברורה הפרדה שיבטיחו עבודה נהלי ח"הנה של חסר/  חלקי שיקוף
 התקציבי סעיף וזקיפת ח"בהנה

 הרלוונטי וחיוב הגורם המתאים
 .ונדרש במידה

יוסף רושם 
בחשבונית 

מקום הצבת 
 המכולה

החל מיולי  יוסף
2015 

36 

 טעות ברישום
הפעולה בכרטיס 

1712300756– 
שירות הטמנה ולא 

 פינוי כפי שצוין
הטייה בהצגת נתוני סך עלויות 

 הטמנה ופינוי .

 יש לזקוף לעלויות הטמנה.
 

 

שם הסעיף 
שונה ל"פינוי 

 והטמנה"
 תוקן טוביה
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 המלצותו סכום .3
 

שירותי פינוי והטמנת פסולת המתבצעים הנוגעים ל במסגרת הביקורת נמצאו מספר ממצאים
 עבור המועצה.

 
 .לשנה ₪ מיליון   1.3  -עלויות פינוי והטמנה מסתכמות בכ

 
 להלן עיקרי הממצאים וההמלצות:

 

 לה ושמירת מסמכים מתוקף מכרזי משכ"חוסר בהירות ביחס לדריש .א

הפעולה מול עובדי משכ"ל, ע"מ להבהיר ולהגדיר באופן ברור את הומלץ להדק את שיתוף 
 תחומי האחריות של הצדדים, בכל הנוגע לדרישת ושמירת מסמכים.

ההמלצה התקבלה, כאשר סוכם על נוהל עבודה לפיו במכרזים הבאים, יצוין ביחס לכל מסמך 
סמך וחידושו הנדרש מהזוכה, מיהו הגורם המקצועי הנושא באחריות לדרישת ושמירת המ

 במידה ונדרש.

 תיעוד ידני, חלקי ומצומצם של היקף העבודה המתבצע ע"י קבלן הפינוי .ב

 
 הומלץ לעבור לניהול ממוכן יותר של ניהול ומעקב אחר עבודת הפינוי וההטמנה.

, באמצעות טבלה  ייעודית  EXCELהוצע ע"י הביקורת לנהל את תיעוד העבודה בקובץ 
, המאפשרת להזין את כלל הנתונים הרלוונטיים ומסכמת אותם 11שנערכה על ידי הביקורת

 באופן אוטו' לצורך הצלבה ואימות דיווחי קבלני הפינוי וההטמנה.
 

 . 2015ההמלצה התקבלה וסוכם על שימוש בטבלה ע"י מנהל התברואה, החל מחודש אפריל 

 

 חוסר הקפדה על קיום מלא של סעיפי ההסכם לפינוי פסולת .ג
 

את ההקפדה על  יישום מלא של ההסכם עם קבלני הפינוי, הן בכל הנוגע  הומלץ להעמיק
לחיטוי ושטיפת הרכבים והן בכל הקשור לצרכי המעקב והבקרה אחר עבודתם, ובפרט 
החשיבות במעקב ובקרה אחר דיווחי העבודה וכמויות הפינוי  והשקילות המדווחות על ידם 

 ועל ידי אתרי ההטמנה וההתאמה בינם.
 

התקבלה וסוכם על ביצוע מסר צעדים לצורך הגברת אכיפה ומעקב אחר יישום  ההמלצה
 ההסכם.

 

 

                                                           
 4ראה נספח לפרק  11
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 פניות התושבים : בדיקת התוכנה לניהול 5פרק 

 , נבדקה איכות ויעילות הטיפול בפניות תושבי המועצה.2015במסגרת תכנית הביקורת לשנת 

 מבוא .1
 

 המועצה מספקת לתושביה שירותים רבים ומגוונים; 

השירות של המועצה, נבחן בין היתר, במתן מענה לפניות התושבים בכל הנוגע להסרת מפגעים 
 שירותים עירוניים, מידע או סיוע. ומטרדים או טיפול בפנייה לקבלת

מנהלת  -במועצה אזורית גדרות, משמשת כממונה על הטיפול בפניות הציבור, הגב' אירין שלום 
 לשכת ראש המועצה.

במסגרת תפקידה כממונה, היא נדרשת לנהל רישום ותיעוד של הפניות, ולנתבן לגורם המקצועי 
ניתן ולהציף בפני הנהלת המועצה בעיות מערכתיות הרלוונטי, לבצע מעקב ולוודא כי הטיפול אכן 

  העולות מפניות התושבים.

התיעוד בפניות התושבים, מתבצע באמצעות תוכנה ייעודית  2014הביקורת למדה כי החל ממאי 
 שפותחה לשם כך עבור המועצה.

 הביקורת

ל בפניות הביקורת התבצעה באמצעות לימוד תהליכי העבודה המתבצעים ע"י הממונה על הטיפו
ובפרט באמצעות ניתוח ואפיון המערכת הממוכנת המשמשת לתיעוד וטיפול בפניות, תוך בחינת 

 דרכים להביא למיקסום התועלות ממנה, במטרה לשפר ולייעל את השירות לתושבים..

 במסגרת הבדיקה ביצעתי את הפעולות הבאות:

 סקרתי את תוכן הפניות ואופן הטיפול 

 הביצעתי בדיקה של התוכנ 

 בדקתי את המידע הניהולי במערכת 

 .בחנתי את תוכן המידע הניהולי אותו ניתן להפיק מהתוכנה 

 : שוחחתי עם 

  ,הגב' א. שלום,  מנהלת לשכת ראש המועצה והממונה על הטיפול בפניות התושבים 

 .מר ש. קליין, עובד חברת ג'ט קופי שפיחה עבור המועצה את התוכנה 

 ועצהמר ט. ישמח, מזכיר וגזבר המ 

 
אבקש לחתום את המבוא בדברי תודה למנהלת לשכת ראש המועצה על שיתוף הפעולה המלא 
עם צרכי הביקורת וכן לציין בהערכה את פעילותו של גזבר ומזכיר המועצה, לאימוץ ויישום 

 המלצות הביקורת כבר בשלב הפצת הטיוטא.

 ממצאים .2
 

 מידע כמותי

פניות /  271תועדו במערכת  ( ועד מועד הפצת הדו"ח, 2014)מאי החל ממועד הקמת המערכת 
 תלונות תושבים.  
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 פניות. 170 -התקבלו כ 2015ועד יולי  2015החל מראשית ינואר 

 פניות .  25 -לפיכך ניתן להעריך כי מדי חודש מתקבלים כ

 ם.ראשית יודגש כי הביקורת מברכת על פיתוח מערכת לתיעוד הטיפול בפניות התושבי

מבדיקת המערכת ובפרט משיחה עם הממונה, עולה כי למרות הטמעת המערכת בתהליך עבודתה, 
 לא חל שינוי במהות הטיפול בפניות, אשר ממשיך להתבצע רובו ככולו ידנית.

הממונה על הטיפול הינה הגורם היחיד העוסק בקבלת הפנייה )טלפון / פקס / מייל( והיא נדרשת 
 לצורך תיעוד ומעקב. להזין את פרטיה במערכת

 המשך הטיפול, )הכולל ניתוב תוכן הפניה והמשך מעקב עד לגמר הטיפול( נעשה ידנית.

 רק לסרבול ואף לכפילות בעבודת הממונה. גורם במערכת,בחלק מהמקרים השימוש 

ממצאי הבדיקה מלמדים כי באמצעות מספר שינויים ותוספות במערכת, ניתן להביא לשדרוג 
ובפרט ביכולת הפיקוח והבקרה והמעקב אחר הטיפול בפניות, לצורך שיפור רמת מערך הטיפול 

 מאיכות הטיפול.רות והמענה לתושבים ולשביעות רצונם השי

אקדים ואומר כי אין במיעוט היחסי של כמות הפניות המתקבלות במועצה, כדי לייתר את 
יות וכד' וזאת ממספר השינויים המזעריים הדרושים במערכת, בטענה אפשרית של חוסר כדא

 טעמים :

 המצב הנוכחי מאפשר תיעוד חסר ו/או חלקי ביותר של הטיפול בפניות/ תלונות. .א
 

ואל  הטיפוללדוג' המערכת מאפשרת לסווג פנייה כסגורה, ללא שהוזנו נתונים הנוגעים לאופן 
 הגורם המקצועי אליו הועברה.

 
 יבטיחו הזנת מלוא הנתונים הנדרשים.   ואף ייקלו על עבודת הממונההשינויים המוצעים 

 במתכונת העבודה הנוכחית, מתקיימת בקרה חלקית על סיום הטיפול בפניות / תלונות. .ב

המערכת אינה מאפשרת שיקוף תמונת מצב מלאה ביחס לפניות התושבים, הן ביחס לתוכן  .ג
 קחים.   הפניות והן ביחס לאופן הטיפול ולא מתאפשר להפיק דו"חות ניהוליים להפקת ל

 

 להלן פירוט הממצאים בהרחבה:

 היעדר נוהל טיפול בפניות ותלונות התושבים 2.1
 

הביקורת מעלה כי טרם נקבע ואומץ ע"י המועצה נוהל עבודה מחייב, לטיפול בפניות ותלונות 
 התושבים.

 
מומלץ לקבוע ולאמץ נוהל עבודה, כאשר הביקורת ממליצה להטמיע, ככל שניתן, את נהלי 

 במערכת הממוכנת המשמשת לתיעוד הטיפול בפניות.העבודה 
 

בין היתר, על הנוהל להתייחס לצורך בקביעת זמני טיפול המותאמים לנושאי הפנייה, 
 לדחיפות הטיפול ולהסכמי התקשרות עליהם חתומה המועצה מול ספקים חיצוניים.

 
ה ייקבעו יש לשאוף לכך שלנושאי בטיחות ייקבע מועד קצר ככל הניתן ולתקלות תאור

 המועדים שנקבעו בהסכם ההתקשרות וכיוב"ז.
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 צורך בשינוי וסיווג מחודש של תכני טופס הפנייה   2.2
 

הביקורת למדה כי קיים צורך לבצע מספר שינויים בטופס הפנייה, הן ביחס לנושאי הפנייה 
 והן ביחס לשדות הנוספים אותם נדרש המונה להזין:

 בטיחותיים היעדר נושא המייצג מפגעים  2.2.1
 

מבדיקת הביקורת עולה כי המערכת נעדרת התייחסות נפרדת לכל הנוגע למידע על מפגע 
בטיחותי וזאת למרות החשיבות הגבוהה שיש לייחס לכל הנוגע לטיפול והסרה מהירה במפגעי 

 בטיחות.
 

יו נמצא כי כיום התרעות על סכנות ומפגעים, מוזנים ומסווגים למערכת באופן שאינו מבליט ד
ללא  -את מטרת הפניה ויתרה מכך וכפי שהוזכר לעיל,  מאפשר שיהוי בהזנת שלבי הטיפול 

 הגבלת זמן וללא התרעה.
 

 להלן דוגמאות לקבלת והזנת דיווחי תושבים על סכנות בטיחותיות:

  הפנייה סווגה כ"שונות" . –( : ילד נתלה עם הראש במתקן 23/10/14) 49פנייה 

  ( :   אדם נפל ונחבל בראש וביד כתוצאה 59)גם פנייה  (13/11/2014) 55פנייה
 הפנייה סווגה כ"כבישים ומדרכות"  .  -ממדרכה בולטת 

כמו כן, במידע מסוג זה, היה רצוי לקבוע כי הממונה תידרש להזין את שם הגורם 
המקצועי אליו נותבה הפנייה להמשך טיפול ולא תסתפק בציון העברה "לשירותים 

 המקומיים".

 סווגה כ"שונות" . וכן לא צוין למי הועבר   -:  עץ שעומד לקרוס על הכביש  36יה פני
 המשך הטיפול .  

  למרות הסכנה  הבטיחותית,  הפנייה   -: חשש לדלקה  17/2/2015מיום  133פנייה
 ( .2.3.2015נותרה  'פתוחה'.  )נכון ליום 

 
"בטיחות" וכן על מנת לייעל לאור האמור לעיל, מומלץ ע"י הביקורת לפתוח נושא פנייה 

את הטיפול מומלץ כי בעת פתיחת פנייה, הממונה יידרש להזין בנוסף תת נושא, כאשר 
 המערכת תאפשר מספר אפשרויות בחירה:

 מדרכה שוקעת 

  '(104שקע / בור בכביש  )פנייה מס 

 מתקן משחקים פגום 

 חפץ זר / מכשול בדרך 

 חשש לקריסת ענפים / עץ 

 קריסת עמוד תאורה 

 חוטי חשמל גלויים 

  (89שיחים מהווים מכשול בדרך )כגון פנייה 

  פגר בעל חי 

 נפילת תמרור 

  אחר 

 קושי במיקוד ותיאור התקלה    2.2.2
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הביקורת מעלה כי במקרים רבים, תקלות שונות ומגוונות נכללות באותו נושא מרכזי 
ות התקלה / )כגון תאורה( ולכן הממונה נדרש להבהיר ולפרט בתוכן הפנייה את מה

 הבעיה.
במקרים רבים, בהעדר תיאור מפורט של הבעיה, ייתקשה הגורם הרלוונטי להבין את 

 מקור הבעיה וממילא יגרם עיכוב בתיקון הליקוי.
 

לדוגמא: חשמלאי המגיע בעקבות פנייה על בעיה בתאורת רחוב, עלול להתקשות 
 ולא לתקינות המנורה. באיתור הבעיה, כאשר עניינה של הפנייה נוגע לשעות ההדלקה

 
לפיכך, מוצע להוסיף בתוכנה אפשרות לפרט את הליקוי / הבעיה באמצעות בחירה 

 מתוך תתי נושאים אפשריים המותאמים לנושאי הפנייה השונים.
 להלן תתי הנושאים המוצעים:

 

 "אשפה"

 אי פינוי אשפה 

 נותר לכלוך בסביבה 

 דיווח על שבר / קלקול הפח 

 אחר 
 

 "תאורה"

 שרופה מנורה 

  (29מנורה מהבהבת / דולקת לסירוגין  )פנייה 

 פגיעה / חבלה בגוף תאורה / חסר חלק 

  ( 62בעיה בשעת כיבוי והדלקה )פנייה 

 אחר 
 

 "ביוב" 

 שורשים סותמים ביוב 

 חשש להצפה 

 שלוליות / מים עומדים 

 פיצוץ בצנרת 

 

הזנת הנתונים באמצעות בחירה מתוך מספר אפשריות, תקל על עבודת הממונה 
 מאחר והיא תייתר את הצורך לתאר ולפרט במלל חופשי את מהות / אופי התקלה. 

 
הוספת ה'שדות' האמורים והקפדה מצד הממונה להזין אותם, תסייע לממונה 

הות / אופי התקלה, להבהיר לגורמים הרלוונטיים האמונים על טיפול התקלות את מ
 וממילא לסייע בקידום מתן פיתרון ו/או ביצוע התיקונים.

 
בנוסף, הזנת הנתונים עשויה לתרום בהמשך להפקת לקחים וכאמצעי נוסף לבחינת 
איכות השירות המסופק על ידי הקבלנים החיצוניים, )בעיקר חשמל ותברואה(, שכן 

זמן המענה המקצועי וכן מהיקף ניתן יהיה להתרשם באופן כמותי ומדיד מאיכות ו
 התלונות החוזרות .
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 "שדות" מיותרים, כפולים וחסרים 2.2.3
 

הביקורת מקבלת את טענת הממונה, הנוגעת לנתונים מיותרים וכפולים הנדרשים 
להזנה בטופס הפנייה, אשר רק מכבידים על עבודתה ומצדיקים חוסר הקפדה על 

 הזנת אותם נתוני.
יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הדבר עלול לגרום לזילות וחוסר הקפדה על הזנת נתונים 

 חיוניים. 
 

 להלן פירוט השינויים ב'שדות' עליהם מומלץ ע"י הביקורת:

חוסר התאמה בין הגורמים המקצועיים בתוכנה לבין הגורמים המקצועיים  .א
 בפועל

הפניות מועברות לידיעת וטיפול מבדיקת הפניות ובשיחה עם הממונה עולה כי כלל 
 אחד מהגורמים הבאים:

 
 מהנדס המועצה מר ליאוניד פוסטרילקו 

  מר יוסף זרעוני –מנהל התברואה 

  מר אהרן חבני –מנהל האחזקה 

  ד"ר כרמי הרשקוביץ –וטרינר 

 

בפועל, המערכת מאפשרת לממונה להזין רק חלק מהגורמים המקצועיים הנ"ל 
 גורמים אחרים שאינם רלוונטיים כלל לטיפול בפניות:ומאידך מאפשרת הזנה של 

 
 

חוסר ההתאמה הנ"ל, מביא לעיוות בדו"חות ופוגע באפשרות לבצע הפקת לקחים על 
 בסיס הנתונים.

 
להטמיע במערכת אפשרות הזנת כלל גורמי הטיפול המקצועיים אשר עוסקים יש 

 בפועל בטיפול בפניות.
"שירותים מקומיים" שכן לכאורה וכלל שירותי בתוך כך, לא ברור למי הכוונה 

 המועצה וכלל הפניות עונים להגדרה זו.
 

 כפילות בהזנת שם היישוב .ב
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לטענת הממונה ומבדיקת הביקורת עולה כי הפונים למוקד, מתגוררים באותו יישוב 
שבו נדרש הטיפול נשוא הפנייה, ולפיכך לא ברור מדוע נדרש להזין את שם היישוב 

 פעמיים.
 

מומלץ לבטל את הצורך להזין כתובת באחד מה'שדות' ולחילופין להציב כברירת 
 מחדל את אותו יישוב גם בשדה 'כתובת' השני.

 

 שעת הפנייה .ג

 
 

לטענת הממונה, היא אינה מקפידה להזין את שעת הפנייה מאחר ואין לכן כל צורך 
 ומשמעות.

 
יש לבטל אותו מהטופס ולא הביקורת בדעה לפיה במידה ואכן מדובר בנתון מיותר, 

להכביד בהזנת נתונים מיותרים, מהטעם הפשוט שזילות כלפי הזנת חלק מה'שדות', 
 עלולה לגרום בסופו של דבר לזילות וחוסר הקפדה ביחס לנתונים חיוניים.

 
הוצע ע"י הביקורת להטמיע במערכת מופע שעה דיפולטיבי, דהיינו המערכת תצור 

 יה, אלא אם תתבצע הזנה ידנית אחרת. אוטו' את שעת פתיחת הפני
 

 "פירוט הבדיקה / הנחיות לביצוע" .א

 
מאחר והממונה נדרשת להזין את פרטי הפנייה ולנתב אותה לידי הגורם המקצועי 
המתאים, אין כל צורך וטעם בהזנת פירוט נוסף ובוודאי לא בהנחיות לביצוע לגורם 

 המקצועי.
 

 כפילות בהזנת גורם ומועד טיפול .ב

 
 

 
 

 
 

אין חולק כי קיים צורך ואף הכרח בהזנת הגורם המקצועי המטפל ותאריך הטיפול, 
אולם לא ברור מדוע  נדרש להזין את אותו הנתון בטופס, מספר רב של פעמים, כאשר 

 הממונה אכן אינה מקפידה למלא את אותו נתון בכלל ה'שדות'.
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ל מהממונה את פרטי הואיל ובתהליכי העבודה במועצה, המנהל המקצועי המקב
הפנייה / תלונה, )מהנדס / תברואן / אחזקה / וטרינר( הוא הגורם שנדרש בסופו של 

 דבר לאשר את גמר הטיפול / תיקון, אין צורך בהזנת אותו נתון מספר פעמים.
 

לפיכך, ניתן להסתפק בשדה הראשון שבו נדרש להעביר למי הועבר הטיפול ובתאריך 
 גמר טיפול.

 ת לזהות פניות / תלונות חוזרותחוסר אפשרו 2.2.4
 

פניות חוזרות לקבלת שירות, עשויות להצביע על שירות לקוי לתושב, בין אם מצד 
עובדי המועצה אשר לא פעלו לוודא כי הפנייה אכן הועברה וטופלה / תוקנה,  ובין 
אם מצד הקבלנים החיצוניים שאמונים על מתן השירות ותיקון התקלות, )בעיקר 

 בנושאי תאורה ותברואה(. 
 

 ואה חשיבות בזיהוי וסיווג פניות חוזרות.לפיכך, הביקורת ר
 

המערכת במתכונתה הנוכחית, אינה מאפשרת לסווג ולזהות פניות חוזרות, למרות 
 שבפועל מבדיקת הביקורת עולה כי קיימות פניות חוזרות.

הממונה נוהגת לציין זאת במלל חופשי ואף זו רק כאשר כאשר הפונה מציין כי פנה 
 .123מא פנייה לדוג –בעבר באותו נושא 

 
לפיכך מומלץ להטמיע מנגנון אוטו' לזיהוי פניות חוזרות וכן לאפשר סיווג מתאים 

 שלהן במערכת .
 

 צורך במעקב ובקרה אחר תשלומים עבור הזמנת מכולות אשפה
 

הביקורת מעלה כי רבים מהפניות נועדו לצורך הזמנת מכולת אשפה והמערכת אף 
 מאפשרת סיווג נפרד לכך.

)המשמשת גם כקופאית  השירות מותנה בתשלום אשר מבוצע מול הממונהאספקת 
 הגובה את התשלום בגינו( .

 
יתרה מכך, מאחר ובעת הזמנת מכולת אשפה אין כל צורך בהזנת רוב הנתונים 
הנדרשים בעת פתיחת פנייה / תלונה רגילה, אלא נדרש להזין נתונים שונים, רצוי כי 

 י מתאים.לשירות הנ"ל ייבנה מסך ייעוד
 

כמו כן, מומלץ כי נתוני הזמנת מכולות מהמערכת, ישמשו להצלבת הנתונים 
הכספיים הנוגעים לגביית תשלום מהתושבים בגין אספקת המכולות לתושבים וכן 

 מול חיובי הקבלן המספק את השירות.

 חוסר התאמת הטופס להזנת פניות מטעם הוועדים המקומיים    2.2.5
 

יות של תושבי המועצה, מתקבלות פניות מטעם הביקורת מעלה כי פרט לפנ
 מזכירויות היישובים, אשר לרוב מדווחים על מספר רב של ליקויים ונושאי שירות.

 
המערכת הנוכחית, אינה מאפשרת הזנת פנייה מטעם גורם שאינו תושב פרטי וכן 

 אינה מאפשרת הזנת מספר נושאי שירות באותה פנייה .
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במקרים הנ"ל להזין את כלל הנושאים המועלים בתוכן אי לכך, נאלצת הממונה 

הפנייה ללא סיווג מתאים וכן נמנעת האפשרות לבצע בקרה ומעקב אפקטיביים אחר 
כל אחד מהנושאים, מאחר וייתכן נדרש להעביר הטיפול  למספר גורמים שונים, 

 ואילו המערכת מאפשרת תיעוד לגורם אחד בלבד.
 

ר בקרה ומעקב אחר סיום הטיפול לשביעות רצון בעייתיות נוספת קיימת בהיעד
הגורמים המפנה, שכן במידה ורק חלק מהליקויים תוקנו, לא ניתן לסגור את הפנייה 

 אלא רק כאשר דווח על סיום הטיפול בכלל הנושאים שהועלו. 
 

אשר על כן, מומלץ ע"י הביקורת לאפשר הזנת פניות מטעם גורמים מוסדיים וכן 
ים שיאפשרו הזנת מספר נושאי שירות הן לצורך תושבים פרטיים מומלץ לבנות מסכ

 והן לצורך גורמים מוסדיים.
 

לחילופין, מוצע לאפשר הרשאת הזנה בתוכנה גם למזכירות הוועדים, ע"מ שאלו יזינו 
בעצמם את כלל התקלות, כאשר ניתוב הפניות / התלונות וביצוע הבקרה והמעקב 

 יבוצעו ע"י הממונה.

 להזנת כל פרטי הפנייה ואופן הטיפול בהם  היעדר בקרה 2.2.6
 

המערכת במתכונתה הנוכחית, מאפשרת פתיחה וסגירה של פניה, ללא שהוזנו מלוא 
הנתונים ו'השדות' ההכרחיים לתיעוד הפניה, אופן ומועד הטיפול בה, באופן ששומט 

 את היכולת לבקר או לוודא שאכן טופלה.
 

( אודות מכסה ביוב רופף המהווה סכנה, 17.2.2015)מיום  135לדוגמא, פנייה מספר 
הפנייה נסגרה ללא שצוין מועד הטיפול והגורם  –למרות שצוין "עלול לקרות אסון" 

 שביצע את העבודה. 
 פניות סגורות ללא ציון תאריך טיפול(  24רשומות  – 9/3/15 –)נכון למועד הבדיקה 

 
דני, היעדר הנתונים }אף אם הנתונים והתיעוד המלא קיים ונרשם בקלסר הי

במערכת, יקשו בעתיד לערוך דו"חות משקפים שבנוסף אמורים לאפשר הפקת 
 לקחים.(

 
יודגש כי בחלק מהמקרים, תיעוד הנתונים ואולי בפרט מועד תיקון התקלה או הסרת 

 המפגע, עלול להתגלות כחיוני ביותר לצורך התגוננות בהליך משפטי כנגד המועצה.  
 

להגדיר חלק מה'שדות' כ'שדות חובה' , אשר פתיחה או סיגרה של הביקורת ממליצה 
 פנייה יותנה  בהזנת הנתונים הנדרשים.

 להלן ה'שדות' שלכאורה נראה כי חיוני ביותר להבטיח לגביהם הזנה מלאה:

 זיהוי הגורם שאליו הפנייה הועברה לצורך טיפול – גורם מטפל 

 הגורם  המאשר את מתן השירות בפועל וסיום הטיפול – גורם גמר טיפול 

 מעקב אחר משך זמן הטיפול בפנייה, נחוץ הן לצורך מעקב אחר  – תאריך גמר טיפול
 השלמת הטיפול והן לצרכי מעקב ובקרה כלליים.
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במטרה להקל על הממונה במילוי הטופס, מומלץ להטמיע בטופס אפשרויות בחירה 
לבחון אפשרות דיפולטיבית אשר תותאם לנושא   של ה'שדות' הנ"ל וכן מוצע

 השירות.
 להלן דוגמאות:

 

  כברירת מחדל ייקבע תאריך סיווג הפנייה כסגורה. –תאריך גמר טיפול 

 בהתאם לנושא השירות, כגון כאשר הפניה בנושא  – גורם גמר טיפול -ו  גורם מטפל
 תברואה, אזי הגורם המטפל שייבחר כברירת מחדל יהיה מר יוסף זרעוני וכיוב"ז .

 
 תיקון רטרו' ב'שדות'

נמצא כי המערכת מאפשרת שינוי רטרו'  של נתונים )'שדות'( שהוזנו למערכת בעבר, 
 רכת.תוך 'דריסת' הנתונים הקודמים שהוזנו ונשמרו במע

 
על אף שלא נמצא שימוש בפועל של תיקון כאמור, הביקורת בדעה לפיה לצורך תיעוד 
מהימן של הנתונים, אין לאפשר שינוי / מחיקה של חלק מהנתונים ובפרט הנוגעים 

 לגמר הטיפול )תאריך גמר טיפול ואולי אף גורם גמר טיפול(.
 

 דיעבד.מוצע לחסום אפשרות שינוי / מחיקה של הנתונים הנ"ל ב

 קושי בניווט בין הפניות 2.3
 

נמצא כי התוכנה אינה מאפשרת ניווט )דפדוף(  מהיר בין טפסי הפניות , לצורך איתור מהיר 
של פנייה  בהתאם למספרה, אלא מאלצת את הממונה לדפדף בין כלל הטפסים עד לעמוד 

 הרצוי.

ולהזין בתלונה  כמובן שהדבר מקשה על ניהול השוטף של הפניות, כאשר נדרש לאתר 
ספציפית, כאשר ככל שיגדל מספר הטפסים במערכת, יגדל הקושי והסרבול להגיע לטפסים 

 העדכניים.

 צורך בהידוק שיתו"פ מול מזכירות היישובים לצורך ייעול השירות לתושבים 2.4
 

הביקורת למדה כי בחלק מהפניות, התושב מופנה להעביר את המידע / תלונה לטיפול 
 .9312כגון פנייה מס'  –המקומי , מאחר והאחריות מוטלת עליהמזכירות הוועד 

 
הדברים אמורים במיוחד במקרים בהם מועבר מידע אודות מפגע בטיחות ויש צורך בבקרה 

 להעברת המידע.
 

במטרה לייעל את השירות לתושב ולחסוך ממנו את הצורך לשוב ולפנות לרשות, מוצע להדק 
להעביר  יידרשוהקשר עם מזכירויות התושבים, כאשר במקרה מסוג זה, הממונה  את שיתו"פ

 או טלפונית. באמצעות המייל את הטיפול ישירות לידיעת מזכירות הוועד המקומי

 היעדר אמצעי מעקב מספקים אחר זמני טיפול וגמר טיפול בפניות  2.5
 

בקרות המוודאות סיום כמוזכר לעיל, במתכונת העבודה הנוכחית, אין בתהליכי העבודה, 
הטיפול ומעקב אחר זמני הטיפול, על מנת להבטיח טיפול ומענה מקצועי ומהיר, בהתאם לסוג 

 הפנייה ודחיפותה.

                                                           
 עץ שקרס בחצר בית 12
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כפי שצוין לעיל, לא קיים נוהל המגדיר זמני טיפול בפניות ותלונות בהתאם לסוגי הפנייה 
 ודחיפותן.

חלקן  -פניות / תלונות המסווגות כ'פתוחות'  27( , נמצאו   4.3.2015בעת ביצוע הבדיקה )
 (. 13בטיחותיתלמרות שחלפו מספר חודשים מהמועד שהתקבלו, )לרבות פנייה אודות סכנה 

]סביר להניח כי רובן אכן טופל או נמצא בשלבי טיפול, אך ראוי ורצוי לקיים מעקב שיבטיח 
 ן סביר ולשביעות רצון הפונים.[סיום הטיפול בזמ

 בקרה חלקית על סיום הטיפול בפניות / תלונות

מבדיקת הביקורת עולה כי לצד הזנת הנתונים למערכת הממוכנת, הממונה מנהלת קלסר ידני 
ובו מתויקים כלל הפניות / התלונות, כאשר לצורך סגירת הפנייה נדרש דיווח ו/או חתימה 

 בדבר טיפול בפנייה ו/או סילוק המפגע.מצד מנהל המחלקה המקצועית 

נמצא כי רק מנהל האחזקה מקפיד לחתום בקלסר על כל טופס פנייה בקלסר, לצורך אישור 
 גמר טיפול.

מקובל על הביקורת כי לא סביר לדרוש חתימת המנהל המקצועי לצורך אישור וגמר טיפול 
למועד קבלת הפנייה, כגון  בחלק מהמקרים, בפרט כאשר המענה / הליקוי תוקן בסמוך ביותר

פניות בעניין  אי פינוי אשפה, אשר מטופלות מיידית באמצעות יצירת קשר טלפוני של מנהל 
 המחלקה מול חברת הפינוי.

יחד עם זאת, חשוב להבחין ולזהות את אותם מקרים ובפרט חשוב להבחין בינם ובין מקרים 
 בהם הפנייה לא טופלה מיידית.

ת ותלונות, נחוץ כפי שפורט בהמשך, גם לצורך מעקב אחר כיבוד }תיעוד של אותם פניו
 ההסכם והטלת קנסות בגין הפרתו במידת הצורך{.

לפיכך, הביקורת בדעה יש להקפיד, ככל שניתן, שמנהלי המחלקות המקצועיות יידרשו 
 לחתום ולאשר על גבי הטפסים את גמר הטיפול בפניות / תלונות.

 טיפול  היעדר בקרה ומעקב אחר זמני

הביקורת מעלה כי כיום לא מתבצעות פעולות בקרה ומעקב אחר זמני הטיפול בפניות / 
 תלונות התושבים, על מנת למנוע הימשכות הטיפול מעבר לדרוש.

במטרה לבקר ולעקוב אחר זמני הטיפול, )כפי שייקבעו בנוהל העבודה( מוצע לבחון יישום 
 ההמלצות הבאות:

  תקופתי.הפקת דו"ח פניות פתוחות 
 הממונה תידרש להפיק מדי רבעון דו"ח פניות פתוחות ולבחון את פשר העיכוב בטיפול.

 חובת מסירת מספר הפנייה לתושב 
מתן מספר פנייה / תלונה לתושב, תאפשר לתושב לעקוב אחר הטיפול בעניינו, כבקרה נוספת 

 לסיום הטיפול לשביעות רצונו.
זוהות באמצעות מספר סידורי רץ,  ולכן ניתן ליישם יוער כי במערכת הנוכחית כלל הפניות מ

 זאת כנוהל מחייב ללא צורך בשינויים נוספים.

היות והמועצה נערכת בימים אלה לאפשרות קבלת פניות אף באמצעות האינטרנט, מומלץ 
 להטמיע מתן משוב ומס' פנייה גם לפונים בערוץ זה.

                                                           
26/6/2014מיום  24פנייה מספר  13

 



 2015דו"ח מבקר המועצה לשנת : טיפול בפניות התושבים                                                5פרק 

    

45 
 

  התרעות אוטומטיות על פניות פתוחות 
ותיושם המלצת הביקורת על קביעת מועדי טיפול מקסימליים לכל אחד מנושאי במידה 

 הפנייה, אזי מוצע להטמיע התרעות / תזכורות אוטו' בחלוף המועדים שנקבעו.

התרעות על פניות שנותרו פתוחות לאחר פרק  -עוד מומלץ להטמיע במערכת 'אירועי שעון'  
 פשר העיכוב בטיפול. זמן שייקבע, על מנת לאפשר לממונה לבחון את

 תהליך עבודה ידני  2.6
 

כפי שצוין לעיל, הממונה כיום מקבלת את הפניות בכתב / בטלפון ונדרשת להזין את הנתונים 
 במערכת.

בשלב הבא, הממונה נדרשת להעביר את פרטי הפנייה לידיעה טיפול הגורם המקצועי 
 הרלוונטי ולהזין במערכת לאיזה גורם  הועבר הטיפול.

כן, הממונה נדרשת לעקוב ולוודא כי הפנייה אכן טופלה ובסיום הטיפול להזין את לאחר מ
 פרטי הגורם שמאשר את סיום הטיפול, ולסגור את הפנייה בציון תאריך הסגירה.

במקביל, הממונה מדפיסה את טפסי הפניות ומתייקת אותם בקלסר ידני, לצורך מעקב 
נדרש מנהל המחלקה המקצועית לאשר  ובקרה עד לסיום הטיפול, כאשר בחלק מהמקרים

 בחתימתו על גבי הטופס את גמר הטיפול. 

ומותנה כיום בשיקול הדעת   -ללא כל אמצעי עזר  -המעקב אחר סיום הטיפול נעשה ידנית  
 ותשומת לב הממונה, ללא אמצעי עזר ממוכנים. 

נמצא אפוא  שהטיפול בפועל מבוצע ידנית , כאשר הזנות הנתונים למערכת מהוות רק מטלה 
 מטלה שאינה מהווה חלופה לשלבי הטיפול הקודמים.  –נוספת בתהליך הטיפול בפניות דהיינו 

חשוב מכך, היות וכלל הליך הטיפול ממשיך להתבצע ידנית, כאשר המערכת משמשת רק 
ל, הרי שהמערכת אינה מספקת מענה לצורך באמצעי בקרה ומעקב לתיעוד )חלקי( של הטיפו

 לסיום הטיפול בפרק זמן שנקבע ולשביעות רצון הפונים.

לצורך שדרוג ופישוט עבודת הממונה וייעול ושיפור השירות לתושבים, מוצע לבחון מספר 
לא שינויים אשר ישדרגו את המערכת ויאפשרו לה להוות אמצעי ממוכן לניהול הפניות ו

 אמצעי לתיעוד בלבד:

 .קבלת פניות המתקבלות באמצעות אתר האינטרנט, ישולבו אוטו' במערכת 

 אפשרות ניתוב ממוכן של הפניות לגורם הרלוונטי )באמצעות ממשק  עם  ה-  

outlook.) 

 .{  outlook –}לחילופין אפשרות 'לייצא' את טופס הפנייה באמצעות ה 

 קור חיצוני אחר או לחילופין, אפשרות לתייק אפשרות קליטת פניות במייל או ממ
 במערכת מסמכים סרוקים תוך זיהוי וקישור המסמך לפי מספר פנייה.

 פתיחת הרשאה לסגירת פנייה / תלונה ישירות ע"י הגורם הרלוונטי. 

 .הטמעת אירועי שעון לצורך תזכורת ומעקב אחר הטיפול בפניות פתוחות 

 סיכום והמלצות .3
 

בפניות התושבים במועצה משמשת כמוקד הודעות, בקשות ותלונות מצד הממונה על הטיפול 
 התושבים ומזכירויות הוועדים המקומיים.
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ממצאי הבדיקה מעלים כי למרות שהממונה מבצעת את תפקידה בצורה נאמנה ומקצועית, קיים 
נת, צורך לשפר ולייעל את ניהול הפניות, כאשר הדברים אמורים בפרט בכל הנוגע למערכת הממוכ

 המשמשת כיום לרישום ותיעוד הפניות בלבד.

מערכת הרישום מהווה אמנם כלי חשוב לייעול הטיפול בפניות, אך במתכונתה הנוכחית היא אינה 
מבטיחה מעקב ובקרה למתן שירות לתושבים ולתיקון הליקויים, כאשר באמצעות הטמעת מספר 

ולמעשה לשדרוג המערכת לאמצעי  שינוים ושיפורים במערכת,  ניתן להביא לשיפור משמעותי
 לניהול הפניות ולא רק לרישומן.

כפי שנזכר במבוא, כבר בשלב הדיון הראשוני על ממצאי טיוטת הדו"ח, התקיימה ישיבה עם 
מזכיר וגזבר המועצה, וסוכם על אימוץ כלל המלצות הביקורת הנוגעות לשינויים ועדכונים 

 המועצה.במערכת הממוכנת לניהול פניות הציבור של 

בישיבה שהתקיימה עם מר שימי קליין, סמוך למועד הפצת הדו"ח הסופי, הוצגה בפני 
וכן דווח כי  הביקורת המערכת כאשר הוטמעו בה מרבית השינויים עליהם הצביעה הביקורת

 .2015הצפי לסיום הטמעת כלל השינויים הוא ספטמבר 

 להלן יוצגו בקצרה עיקרי ההמלצות:

 עבודה לטיפול בפניות  קביעה ואימוץ נוהל 3.1
 

כדי שהמועצה תוכל לטפל ביעילות בפניות, עליה לפעול לפי נוהלי עבודה המפרטים את 
 הטיפול בפנייה מרגע קבלתה ברשות ועד לתום הטיפול בה.

על הנוהל להגדיר את המחויבות הכוללת של המועצה לשמירה על רמת שירות גבוהה בהתאם 
הזמן הנדרש לטפל בפניות ובמפגעים על פי סוג הפנייה לצורכי התושבים, לרבות פרק 

 ודחיפותה.

 .אשר נערכה ע"י הביקורת מצ"ב טיוטה ראשונית לנוהל טיפול בפניות

 שיפור וסיווג  מחודש של תכני טפסי הפנייה  3.2
 

ונות המתקבלים על מנת שהמערכת תשקף באופן מהימן ומלא את מכלול נושאי הטיפול והתל
ומטופלים ע"י הממונה, הן לצורך קבלת מצב שלמה והן לצורך אפשרות מעקב אחר הטיפול 

 ולצורך הפקת לקחים, מומלץ להטמיע במערכת את השינויים הבאים:

  בטיחותיים מפגעים המייצג נושא הוספת. 

  הוספת תתי נושאים אשר יאפשרו לממונה לתאר את הליקוי / הבעיה )ללא צורך
 בהוספת מלל(.

  יש לבחון מחדש את הנחיצות של חלק מ'השדות' הקיימים היום במסמך, כאשר
 חלקם חוזר על עצמו ומסרבל את העבודה.

  יש לבצע התאמה בין האפשרויות השונות הניתנות לבחירה בחלק מה'שדות' לבין
המצב בפועל, כאשר בחלק מהמקרים קיימות אפשרויות בחירה שכלל אינן 

 ומאידך, לא נכללות אפשרויות שכן היה נדרש להכליל.רלוונטיות 

  יש להפריד ולהבחין בין פניות לקבלת שירות שוטף לבין פניות חוזרות או תלונות וכן
נדרש לזהות בקשות להזמנת מכולת אשפה )שירות בתשלום( כבקרה להתחשבנות 

 כוללת והתאמה בין חיוב התושבים ותשלום לחברה הקבלנית.

  ולפניות מרובות  המקומיים הוועדים מטעם פניות להזנת הטופסיש להתאים את
  נושאי טיפול, או לחילופין למצוא דרך לבצע מעקב וניהול נפרד אחר אותן פניות.
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  הגדרת חלק מה'שדות' בטופס הפנייה כ'שדות חובה', אשר אפשרות פתיחה או סגירה
 של פנייה, יותנה בהזנה מלאה של הנתונים הנדרשים.

 / לחסום אפשרות שינוי או מחיקה רטרו' של חלק מהנתונים. יש למנוע
 

 .בישיבה עם גזבר המועצה, סוכם על אימוץ ההמלצות והטמעת השינויים במערכת

 ייעול ושדרוג אפשרויות חיפוש ודפדוף   3.3
 

על מנת להבטיח הקפדה על תיעוד מלא של הנתונים הנדרשים במערכת ולאורך זמן, תוך 
מיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בה, על המערכת לספק ממשק נוח וידידותי, הן לצורך הזנה 

 .הפניותמהירה של הנתונים והן באפשרויות חיפוש ומעבר בין 

מהירים לצורך איתור יעיל של חיפוש ודפדוף  לפיכך, מומלץ להטמיע במערכת אפשרות
 הפניות, כאשר מומלץ לאפשר חיפוש לפי מגוון אפשרויות, כגון:

 מספר פנייה 

 מקור הפנייה 

 תאריך הפנייה 

 )סוג הפונה )תושב / וועד מקומי 

 מקום מגורי הפונה 

 הידוק שיתו"פ עם הוועדים המקומיים לשיפור השירות לתושב 3.4
 

ב למועצה שנושא שבתחום אחריות הוועד מומלץ לקבוע כי במקרים שבהם פנה התוש
המקומי, תועבר תוכן פנייתו למזכירות הוועד, ישירות ע"י הממונה )והוא לא יידרש לפנות 

 פעם נוספת(.

 הטמעת בקרות לצורך מעקב אחר זמני וגמר הטיפול בפניות / תלונות 3.5
 

 מומלץ להטמיע בתהליכי העבודה ובמערכת:

  בהתאם לסוג הפנייה  –אמצעי בקרה ומעקב אחר זמני הטיפול כפי שייקבעו בנוהל
 ודחיפותה.  

 .אמצעי בקרה לוודא סיום טיפול בכלל הפניות וסגירתן במערכת 
 הומלץ לבחון הצעדים הבאים:

 חובת מסירת מספר פנייה לתושב 

 .הפקת דו"ח פניות 'פתוחות' תקופתי 

 ריגה בזמני טיפול שנקבעו בהתאם לסוגי הפניות התרעות/ תזכורות אוטומטיות על ח
 השונים.

 שדרוג המערכת לניהול פניות התושבים 3.6
 

לצורך שדרוג ופישוט עבודת הממונה וייעול ושיפור השירות לתושבים, מוצע לבחון מספר 
שינויים אשר ישדרגו את המערכת ויאפשרו לה להוות אמצעי ממוכן לניהול הפניות ולא 

 ד:אמצעי לתיעוד בלב
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 עד    ;קבלת פניות המתקבלות באמצעות אתר האינטרנט, ישולבו אוטו' במערכת
לשילוב מלא כאמור, מומלץ  להטמיע מתן משוב ושליחת אישור קבלת פנייה 

 ומספרה, גם לפונים בערוץ זה.
 

  רצוי באמצעות ממשק  עם  ה –אפשרות ניתוב ממוכן של הפניות לגורם הרלוונטי-  

outlookלחילופין{ .  אפשרות 'לייצא' את טופס הפנייה באמצעות ה– outlook  }. 

 .פתיחת הרשאה לסגירת פנייה / תלונה ישירות ע"י הגורם הרלוונטי 

 
יישום המלצות הביקורת והטמעת השינויים עליהם ממליצה הביקורת, תאפשר להפיק 
מהמערכת דו"חות ניהוליים ותקופתיים אודות איכות השירות הניתן לתושבים, מידע אודות 

 תקלות חוזרות במגוון השירותים הניתנים ע"י המועצה לצורך הפקת לקחים וכיוב"ז.

מידע אודות איכות השירות הניתן לתושבים ע"י הנתונים עשויים לאפשר בהמשך בסיס 
 ספקים חיצוניים, בטרם קבלת החלטה אודות חידוש ההתקשרות עמם.
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 נספחים

  

 5נספחים לפרק 

לשימוש וועדת )

(מכרזים
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 בחזרה לגוף הדו"ח

 

 )הנחיות לעורך המכרז( אומדןהאישור טופס  3.1
 ועדה ויצורף לאומדן כחלק בלתי נפרד ממנו חברי העורך המכרז והן ע"י ע"י הן מסמך זה ייחתם 

 
 

 לתשומת לבך
בעת הכנת אומדן ההתקשרות, קיימת חשיבות עליונה למתן דגש על הנקודות 

 הבאות:
 

 עלויות ההתקשרות .1

התייחסות לחוזרים לעניין קביעת תעריפים מרביים  )כגון מאת הממונה על  1.1

 ( וכד'מ. הפניםהשכר והסכמי העבודה / חוזרי 

 בהתייחס לתקופת ההתקשרות לפי ההסכם. 1.2

 )קיים מסמך המכיל פירוט(                                               מחיר האומדן: 
 

 (13%  -)ברירת מחדל                                            מחיר סף )במידה ורלוונטי( :
 
 (סטייה ממנו מחייבת זימון הספק / קבלן לקבלת הבהרות)

 
 הצהרת עורך האומדן

 אני מאשר בחתימתי כי למיטב שיפוטי והבנתי, אומדן ההתקשרות שנערך על ידי 

 מתייחס לכלל המרכיבים שצויינו לעיל.

 
 שם עורך המכרז                                    חתימה
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 בחירת המציעים סיווג ההתקשרות ואופן אישור 3.2
 
 

  יש לקבוע את מספר הספקים אליהם תיעשה פניה, בהתאם לאמות מידע שנקבעו

 .בהתאם לאומדן סכום ההתקשרותלשם כך ובעיקר 

  לאחר שנקבע מספר הספקים אליהם תיעשה פנייה, יש לפנות לספקים / קבלנים

 כמשמעו בצו המועצות האזוריות. –מתוך ספר הקבלנים 

  .נדרש להקפיד לפנות לקבלנים בעלי סיווג מתאים לאופי ודרישות המכרז 

  יש לפנות לספקים ע"פ סבב מחזורי אשר יבטיח שיוויון הזדמנויות לכלל

 הספקים הכלולים בו.

פנימי / רשימת המציעים לצד ג' ) תפקיד קביעתהעברת  חשוב לזכור כי

ות בכל הנוגע לכללים, ועדת המכרזים מאחרי אינה פוטרת את חברי(, חיצוני

 החוקים והנהלים המחייבים לגבי הנדון. 

 להלן החלטות הוועדה )אנא סמנו אפשרות אחת במקום המתאים(
 

 קיים אישור תקציבי להתקשרות, להלן .1
 
 

בהתאם לאומדן ההתקשרות שעומד על                               שקלים לשנה,    .2
 הוחלט על התקשרות בדרך של :

 

 )פטור ממכרז )חובה לנמק ולצרף להחלטה 

  ספקים 4מכרז זוטא 

  ספקים 6מכרז זוטא 

 מכרז זוטא             ספקים 

 מכרז פומבי 

 

 סיווג קבלן שנדרש לביצוע העבודה )במידה ורלוונטי(:   .3

 

 להלן פרטי הספקים אליהם הוחלט לפנות )מתוך פנקס קבלנים / ספקים(: .4

1   

2   

3   

4   

5   
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 המשך רשימת ספקים

6   

7   

8   

9   

 
 

 אופן הפנייה למציעים ו/או פרסום המכרז .5

 

 פרסום בעיתונים 

   פרסום בעיתון הקבלנים 

  פרסום באתר האינטרנט של
 המועצה

 פרסום באתר משכ"ל 

 בדואר רשום לספקים 

  פנייה טלפונית לספקים
 )מחייב אסמכתא מתאימה(

 אחר 

 

 האם ההשתתפות מותנית בסיור קבלנים .6

   לא רלוונטי 

  רשותהשתתפות  –יתקיים סיור קבלנים 

  חובההשתתפות  –יתקיים סיור קבלנים 
 
 

 שאלות הבהרה .7
 

 הוחלט לאפשר לספקים / מציעים לפנות בשאלות הבהרה באמצעות 

 בכתב   

      בדואר אלקטרוניgderot.muni.il@   

 בע"פ 
 

 איש הקשר מטעם המועצה למתן שאלות והסברים:   
 

 חתימת עורך המכרז 
 
 
 

 חתימת הגזבר
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 פנייה טלפונית לספק להשתתף במכרז זוטא 3.3
 11מציע  10מציע  9מציע  8מציע  7מציע  6מציע  5מציע  4מציע  3מציע  2מציע  1מציע   

                       פרטי ספק

שם החברה / 
                       שם+משפחה

                       מספר ח.פ

איש קשר 
                       מטעם הספק

                       שם+משפחה

                       תפקיד בחברה

                       מס' טלפון

                       מס' פקס 

                       פרטי מתקשר

                       משפחה + שם

                       תפקיד במועצה

                       מועד השיחה

                       תאריך

                       שעה

                       חתימה

                       הערות
 בחזרה לגוף הדו"ח



                                            בנושא                                                          מכרז  פומבי / זוטא  מספר                          
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 בדיקת שלמות ההצעות -השוואת ובחינת ההצעות  3.4
 8מציע  7מציע  6מציע  5מציע  4מציע  3מציע  2מציע  1מציע   

/ שם החברה
                 שם+משפחה

                 / ת.ז מספר ח.פ

 סיווג קבלן תואם
                  לדרישות 

תצהיר ג.ציבורי 
אישור חוק 
                  העיסקאות

אישור ניהול 
                 ספרים

אישור פקיד 
                 שומה

עוסק מורשה 
אישור דיווח 

                 למע"מ

אישור מנהלים  
                 מורשה חתימה

 חתימות חברי וועדת המכרזים:

 חתימה תפקיד שם + משפחה

  יועץ משפטי 

   

   

   

   

   

 המשך בעמוד הבא 



                                            בנושא                                                          מכרז  פומבי / זוטא  מספר                          
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 בחזרה לגוף הדו"ח       3.4המשך נספח מספר 
 

 
 8 מציע 7 מציע 6 מציע 5 מציע 4 מציע 3 מציע 2 מציע 1 מציע

 רשימת ממליצים/
                 המלצות

                 ערבות בנקאית

                 קורות חיים
התחייבות לשמירת 
סודיות ומניעת ניגוד 

                 עניינים

                 :אחר

                 אחר:

         אחר:

         אחר:

         סכום ההצעה
השלמות / 

                 הבהרות
 חתימות חברי וועדת המכרזים:

 חתימה תפקיד שם + משפחה

  יועץ משפטי 

   

   

   

       



                                            בנושא           מכרז  פומבי / זוטא  מספר                               
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 בחזרה לגוף הדו"ח

 טופס עזר לבדיקת ההצעות ומתן המלצה על זוכה 3.5
 

 לתשומת לב חברי הועדה:
 

 אנא וודאו כי מונחים לפניכם הנתונים / המסמכים הבאים:
 
 

   מספר הספקים אליהם הוחלט לפנות

   מספר הספקים שרכשו את טפסי המכרז

   הצעות מספר הספקים שהגישו

   מספר הצעות שנפסלו

מספר ספקים שהשתתפו בסיור קבלנים 
   )אם רלוונטי(

   מספר הצעות שיש לבדוק
 
 

 חתימות חברי ועדת המכרזים:
 חתימה תפקיד שם + משפחה

   

   

   

   

   

   

 
 בחזרה לגוף הדו"ח

 
  



                                            בנושא                                                          מכרז  פומבי / זוטא  מספר                          
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  נאות אודות היכרות עם המציעיםגילוי  3.6

 10מציע  9מציע  8מציע  7מציע  6מציע  5מציע  4מציע  3מציע  2מציע  1מציע   

                     שם הקבלן

 מקור ההיכרות
                     )מקצועי / אישי( 

פרוייקט 
1 

                     מקום ביצוע העבודה

                     מועד ביצוע העבודה

                     היקף כספי

                     שביעות רצון

פרוייקט 
2 

                     מקום ביצוע העבודה

                     מועד ביצוע העבודה

                     היקף כספי

                     שביעות רצון

פרוייקט 
3 

                     מקום ביצוע העבודה

                     מועד ביצוע העבודה

                     היקף כספי

                     שביעות רצון
 בחזרה לגוף הדו"ח

 

  שם:

   תפקיד:                        חתימה: 



                                            בנושא           מכרז  פומבי / זוטא  מספר                               
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 מסמכים לבדיקה וחוו"ד משפטיתהעברת טופס  3.7
 
 

 לכבוד היועץ המשפטי
 

 בטרם מתן חוות דעתך על הליך המכרז,  אנא ודא כי הועברו לבדיקתך המסמכים הבאים:
 

 טופס אישור סיווג ההתקשרות . .1

בחירת הספקים מתוך ספר ספקים ובהתאם לסיווג התואם לדרישות  .2

 המכרז ולפי סבב )עד כמה שניתן(

 ההצעות )והאסמכתאות הנדרשות ביחס להצעה הזוכה(.דו"ח שלמות  .3

 בדיקת ההצעות ביחס לאומדן וביחס למחיר הסף )במידה ורלוונטי( .4

 צירוף פרטי ממליצים ו/או המלצות .5

 טופס גילוי נאות )במידה ורלוונטי( .6

 

 

 

 

 

 בחזרה לגוף הדו"ח
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 ייעודיתדוגמא למסך להזנת נתונים לטבלת ניהול : 4נספח לפרק 
 

 

אחרחרובית

שבת1.8.15

ראשון2.8.15

שני3.8.15

שלישי4.8.15

רביעי5.8.15

חמישי6.8.15

שישי7.8.15

שבת8.8.15

ראשון9.8.15

שני10.8.15

שלישי11.8.15

רביעי12.8.15

חמישי13.8.15

שישי14.8.15

שבת15.8.15

ראשון16.8.15

שני17.8.15

שלישי18.8.15

רביעי19.8.15

חמישי20.8.15

שישי21.8.15

שבת22.8.15

ראשון23.8.15

שני24.8.15

שלישי25.8.15

רביעי26.8.15

חמישי27.8.15

שישי28.8.15

שבת29.8.15

ראשון30.8.15

שני31.8.15

0000000000

יש להקפיד לציין מספר הסבבים שבוצעו ביום עבודה

0

0

0

0

סה"כ

עבור 

המועצה

עבור 

גן דרוםתושבים

כפר 

סיכוםאחראביב

לכפר 

0תושבים0000000מרדכי

0בית עלמין0000000לגן יבנה

0הצופים00000סיכום

0גן ילדים

0בריכה

0סופר0סה"כ שקילות לחיוב המועצה בגן יבנה )ד.א.ש.ק(

0בית ספר

0סיכום

מס' 

אסמכתא 

)לתושב 

נתוני מכולות

 

אין צורך למלא     !!!!    מתעדכן אוטו'

נתוני 

פינוי

מספר סבבי פינוי פסולת ביתית )פינוי מיכלים(

מספר סבבי פינוי גזם / פסולת / תעשייתית באמצעות מנוף

מספר משמרות מנוף לאיסוף גזם וגרוטאות

מספר מכולות היפוך בדחס שרוקנו )בי"ס / בריכה / מועצה וכד'(

אספקת מכולות

סיכום

טבלת ניהול איסוף פסולת לשימוש מנהל אגף התברואה

הזן מספר סבבי פינוי

הזן מספר סבבי פינוי 

 פינוי מכולות באמצעות רכב שינועשבוצעו במהלך יום העבודה

פסולת ביתית
מכולות היפוך 

דחס )בי"ס / 

בריכה/סופר/ 

מועצה(

גזם 

נקי

גזם / 

פסולת

פסולת 

מקום ההטמנהמקבל השירותתעשייתית

חובה 

לציין 

כמות

פרטים 

מזהים 

)למועצה 

בלבד(
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 טיוטת נוהל טיפול בפניות התושבים: 3נספח לפרק 

  כללי

המועצה ולוועדים המקומיים בתחום  נותנת שירות לתושבי גדרותמועצה אזורית  .1
 בהתייחסות נאותה לציבור זה. ומחויבתהמועצה 

הביא לקביעת דפוסי פעילות לפניות  ,מגון הנושאים ודרכי הפניה של הציבור למועצה .2
 המוגדרות בהמשך הנוהל. השונות,

טיפול לממונה על המועצה מינתה את מנהלת לשכת ראש המועצה, הגב' אירין שלום  .3
 .הציבור  בפניות

 המטרה 

 מטרת הנוהל:  .4
 

ע"י  ,ליצור דפוסי עבודה אחידים לטיפול בפניות/תלונות ציבור תושבי המועצה .א
 .הממונה

להבטיח טיפול יסודי, עניני, ממצה ואיכותי בפניות הציבור, בזמן סביר, במגמה  .ב
 לשפר השירות ולשמרו ברמה גבוהה. 

לוודא בקרה נאותה לאורך זמן בכל מכלול פניות התושב ע"מ להפיק לקחים  .ג
 ולשפר המערכת. 

 
 הגדרות: .5

 
 הגדרות בנוהל זה: 

 
 הממונה על הטיפול בפניות הציבור. - הממונה .א
 הטיפול או התיקון בנושא הפנייה ראש מחלקה או אגף הממונה על  - מנהל .ב
כל בקשה, טענה, המלצה, הצעה בכל נושא שהוא שהתקבלה אצל המנהל  - פניה .ג

 בכתב או בע"פ. 
פניה שאיננה חתומה ואינה מצינת את פרטי השולח. הפניה לא  - פניה אנונימית .ד

 בדק אלא על פי שיקול דעת הממונה. ית
המנוהל במשרדו של הממונה ובו פרטי כל פניה. לכל אלקטרוני יומן  - פניותיומן  .ה

 פניה יוצמד מספר מזהה תוך כדי רישומה ביומן. 
ירוכז הפניה לפי מספר ובו  מסמכים ידני, שמאפשר את זיהויתיק  - תיק פניה .ו

 . הנוגע לפנייה שלא ניתן לשמור ביומן הפניות החומר 
אשר יפרט  ,מדי שנה למרץ 1 -לכל המאוחר עד ה דו"ח אשר יופץ - דו"ח שנתי .ז

 ואופן הטיפול בפניות.  שקדמה לה את הפניות שהגיעו במהלך השנה
 

 המועצה. מבקר לטיפול תועבר, המועצה מעובדי מי על תלונה/  פנייה .6

 אחריות 

 לפי הנוהל הינה אחריותו של הממונה, כאשר:  בפניותאחריות כוללת לביצוע הטיפול  .7
 

תקבל את הפנייה ותזין את הנתונים הרלוונטיים למערכת ותמסור לפונה הממונה  .א
 את מספר הפנייה בהתאם למספרה ביומן פניות.

 הממונה תנתב את הפנייה לידי הגורם המקצועי הרלוונטי. .ב
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, מנהל המחלקה המקצועית הרלוונטית בהתאם לסוג הפנייה יקבל את הפנייה .ג
 אישור גמר טיפול לממונה./ התייחסותו /  יטפל בה ויעביר תשובתו

הממונה יוודא, ע"י מעקב ובקרה, מתן תשובות ע"י המנהלים הישירים   .ד
והמקצועיים, ריכוז וניתוח הממצאים העולים מכלל הפניות והפקת לקחים מפניות 

 אלו. 
 

 פניות אשר לא יטופלו ע"י הממונה:  .8
 

 תלונות הנמצאות בהליכים בבית דין, או שבית הדין כבר הכריע בנשוא הפניה.  .א
 הפניה נמצאת בחקירת משטרה או כוחות הביטחון.  .ב
 לב. -הפניה לא הוגשה בתום .ג
 הפניה הוגשה מעל שנה מיום המעשה/מחדל שהוא נשוא הפניה.  .ד
ו הפניה הוגשה בלי שהמתלונן מיצה את האפשרויות הרגילות הפתוחות בפני .ה

לטיפול בנושא. במקרה זה יעביר המנהל את הפניה לטיפול הגורם המתאים 
 )בד"כ מנהל מחלקה או בעל תפקיד אחר במועצה(. 

פניה/תלונה אשר הוגשה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי  .ו
 )נוסח משולב(.  1958 –חוק מבקר המדינה התשי"ח 

 המנהל הרלוונטי. אשר יטופלו ע"י  –פניות לקבלת מידע  .ז

 שיטה

בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה תישלח למתלונן הודעה שהפניה  .9
 התקבלה והוחל בה הטיפול, ע"י הממונה. 

ומיועדת לממונה על  –במידה והפניה תגיע ישירות לאחת ממחלקות/אגפי המועצה  .10
 תלונות הציבור יש להעביר עותק פניה מיידית לממונה. 

 
כל פניה שתגיע תירשם בכתב ביומן הפניות/תלונות, תמוספר ותקבל תאריך הגעה  .11

 לממונה. 
יום נוספים בהם היא תטופל ע"י המנהל הישיר על הנושא  14לכל פניה/תלונה יוקצבו  .12

 הנבדק. 
יחזור הממונה לטיפול ישיר בפניה במגמה לסיימה  –במידה והפניה עדיין לא סוכמה  .13

 יום נוספים.  14תוך 

 מסלול טיפול

 הטיפול בפניות יעשה תמיד בשני מסלולים:  .14
 
 בד"כ טיפול עניני ע"י המנהל הישיר על הנושא,  –פונה  –מסלול מועצה  .א

 או ע"י הממונה במידה והפניה נוגעת ליותר מאשר מחלקה/אגף אחד. 
יבוצע בלעדית ע"י הממונה, כאשר במסלול זה תטופל  –מסלול מועצה פנימי  .ב

הקשרים שמהם נבעה התלונה/פניה,  –הפניה בהיבטיה המהותיים, כלומר 
 ’. נקיטת דרכים למניעת הישנותה, בחינת דרכים למזעור נזקים וכו

 סגירת פניה / תלונה

 התנאים: פניה/תלונה תחשב כ"מטופלת" ו/או "סגורה" באחד משני  .15
 

 הפונה הודיע שהוא רואה בנושא "סגור" ומטופל.  .א
 קבע שהפניה טופלה כיאות ודינה להסגר.  הממונה .ב
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בתרשומת פנימית ע"י הממונה החלטה על "סגירת" פניה/תלונה תלווה בכל מקרה  .16

 ב'יומן הפניות' ובו       תיאור תמציתי על אופן ומועד הטיפול. 
 

המחלקה הרלוונטית אישור בכתב לסיום הטיפול  הממונה יישאף לקבל ממנהלי 
 /מתן השירות המבוקש ויתייק אותו ביומן הפניות.

 

 תחולה ותוקף 

 
 הנוהל חל על כל עובדי המועצה, בתוקף מפרסומו.  .17
 
 

 :תרשים זרימה ראה להלן
 

 וף הדו"חלגלחזרה 
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