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 כ"ב באלול תשע"ט
 2019בספטמבר  22

 לכבוד
 יין מר יוסי קנדלשט

 ראש המועצה האזורית גדרות
 

 2018הנדון: דוח מבקרת המועצה לשנת 
 

 המועצה,נכבדי ראש 
 

ג לפקודת 170, על פי הוראות סעיף 2018הריני מתכבדת להגיש לך את דוח מבקרת המועצה לשנת 
 ה לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.13העיריות ]נוסח חדש[ וסעיף 

 
 נושאים: הביקורת השנה עסקה בשני

נתם וכן תהליך רכישת מזגנים חדשים והתקבחנה את הביקורת : רכישת מזגנים ואחזקתם ▪
תהליך רכישת שירותי תיקון ואחזקה של מזגנים קיימים, לרבות הזמנת מזגנים חדשים או 

תהליך בחינה זו העלתה תובנות ומסקנות לגבי כלל  שירותי תיקון והתקשרות עם ספקים.
 .הבמועצהמתבצע הרכש 

הביקורת נערכה על פי דרישת ראש : גינון המרחב הציבורי ביישובי המועצה האזורית גדרות ▪
התנהלות הוועדים נבחנו היבטים שונים בהביקורת לאמור בחוק. במסגרת המועצה, בהתאם 

כגון: מכרזים ,  בתחום הגינון במרחב הציבורי  מועצההתנהלות הביישובי המועצה והמקומיים  
 צריכת המים לגינון.הלות מול ספקים, וכן, והתקשרויות והתנ

ם בבחירות האחרונות לרשויות ו/או בהרכב יםועדרבים מהוברי בראשות חילופי גלאור 
הנתונים מתייחסים לקדנציה הקודמת, וכבר נודע לביקורת על שינויים כי  יש לציין    המקומיות,

 שערכו הוועדים הנבחרים בתחום הגינון וצריכת המים.
ועל המועצה, אך גם נתונים וח מוצגים נתונים נפרדים על כל אחד מהיישובים  יין כי בדעוד יש לצ

לאפשר לימוד הדדי מעמיתים והפקת  המטרוזאת, במנקודת מבט השוואתית או נתוני רוחב. 
 .בגינון ובצריכת המים חיסכוןבעלויות והצמצום בלקחים כוללת שתסייע 

 
ל גד עיניי ערכי מינהם בעת הטיפול בתלונות הציבור עמדו לניש לציין כי בעת עבודת הביקורת כמו ג

 תקין וטוהר מידות והיבטים של חיסכון והתייעלות, תוך התייחסות לתכניות עבודה ולנהלים.
 

ברצוני להודות לעובדי המועצה, וכן לחברי הוועדים המקומיים ועובדיהם, על הסיוע הרב והנכונות 
 לספק מידע במהירות ובדייקנות.

 
 בכבוד רב,

 
 מטי מויאל

 מבקרת המועצה האזורית גדרות
 והממונה על תלונות הציבור

 
 העתקים:

 חברי ועדת הביקורת
 חברי המועצה האזורית גדרות
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   2018לדוח הביקורת לשנת    התייחסות ראש המועצה 

אני רואה חשיבות רבה בהליך ביקורת פנימית במועצה ומברך על ביצועה המעמיק והענייני  

 המבקרת הפנימית.  על ידי  

בדו"ח הנוכחי נערכה ביקורת גם על פעילות הוועדים המקומיים בנושא גינון, זאת כחלק  

קו  רובדי במועצה האזורית, ואני בטוח שהוועדים המקומיים יפי - מההתייחסות לשלטון הדו 

 תועלת ממסקנות והמלצות הביקורת.  

ים הנדרשים, לשפר ולתקן  אני אנחה את הגורמים הרלוונטיים במועצה להפיק את הלקח 

מועצה, זאת במטרה להבטיח פעילות על פי סדרי מינהל  את הליקויים שנמצאו בפעילות ה 

 ציבורי תקין באופן יעיל וחסכוני. 
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 רכישת מזגנים ואחזקתם 
 מבוא 

לא תתקשר  " ( קובע:חוק)להלן:  1958-, תשי"א)מועצות אזוריות( המועצות המקומיותצו ל 89סעיף 

בין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת  להעברת מקרקעין או טו המועצה בחוזה

   "ה.יהשני

"( פוטר את הרשות המקומית הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעותלתוספת השנייה לחוק )"  3סעיף  

בתוספת הרביעית מפורטים הקווים המנחים להסדרת מהצורך לקיים מכרז פומבי בשורת מקרים.  

 רכישות.ה

רכישת  -הדוח הנוכחי בוחן את תהליך הרכש במועצה האזורית גדרות, באמצעות מקרה בוחן 

 מזגנים ואחזקתם.

 עבודת הביקורת 

תהליך הרכש במועצה באמצעות בחינת תהליך רכישת מזגנים הביקורת נועדה לבחון את  .1

ם, לרבות הזמנת חדשים והתקנתם וכן תהליך רכישת שירותי תיקון ואחזקה של מזגנים קיימי

 מזגנים חדשים או שירותי תיקון והתקשרות עם ספקים.

 עבודת הביקורת בוצעה במספר מישורים: .2

 לת חשבונות ספקים.שיחות וקבלת מידע מגזבר ומזכיר המועצה וממנה ▪

 וניתוחם.  , הקמת קבציםריכוז נתוני הרכש ▪

 בחינת מדגם הזמנות רכש ושירותי תיקונים. ▪

 ת רכש ובלאי.ועדעיון בפרוטוקולים של  ▪

עיון במסמכים רלוונטיים לתהליך רכישת מזגנים ו/או שירותי אחזקה ותיקון, לרבות  ▪

 תשלומים לספק.

 .2018-2016בשנים  -תקופת הביקורת  .3

 ע רק 

 . בסיס נורמטיבי 1

 כללי   1.1

מנהל )להלן:  מנהל רכש ואספקהלמנות המועצה לתוספת הרביעית לחוק מחייב את  5סעיף  .א

 (. ועדת קניות אוועדה )להלן:  אירכש ובלוועדת  (רכש

לפי החוק, הרשות לא תבצע רכישה של טובין או הזמנת שירותים ללא אישור ועדת רכש ובלאי.  .ב

 מכרז פומבי, יועבר הטיפול ברכישה לוועדת מכרזים.במקרה שנדרש 
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 הסדרי הרכישה בחוק   1.2

האחראיים על כל  גורמיםואת ה רכישותה יהסדרבתוספת הרביעית לחוק מפרט את  פרק ג' .א

 תחום, ואלה עיקרי הדברים:

, בהתאם לצורכי היחידות רבעונית יכין תחזית ותכנית צריכה מנהל רכש ואספקה ▪

את הפריטים שייכללו בתכנון הוועדה תקבע  ולתקציב המאושר של המועצה.והמחסנים 

 הצריכה התקופתי.

רשאי רכש הרכש. מנהל ה באמצעות מנהלהוועדה תבוצע באישור מראש מאת כל רכישה  ▪

או נדרשת לצורך  , אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופההוועדהלרכוש טובין ללא אישור 

עולה על הסכום המרבי לביצוע רכישה ללא מכרז או  אינו, ובלבד שסכום הרכישה שוטף

 .סכום שקבעה הוועדה

ן השוואתי ופבא, ירשום אותן  הצעות מחירהנדרש לקבלת  טובין  יפנה לספקי הרכש  המנהל   ▪

 .העדווהלעיון ויעמידן 

יכלול תיאור ו הגזברבידי רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה ו ▪

כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן ופרטי ההזמנה והרכישה: הטובין 

 אריזה, מועדי אספקה ותקופת אחריות.

 היתר: לתוספת השנייה לחוק קובע בין  3סעיף  .ב

 מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז, אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה: "

 עין לרשות המועצה האזורית.חוזה להעברת מקרק (1)

 ...חוזה להעברת מקרקעין של המועצה האזורית שלפיו (2)

 [2] ...חוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על (3)

עבודה הנערך עם הספק היחיד בארץ לאותם טובין, או עם המומחה היחיד  טובין או לביצוע חוזה להזמנת  (4)

 ...ודהבארץ לביצוע אותה העב

חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה שהמועצה האזורית מתקשרת בו להצלת נפש או  (6)

 רכוש; 

ט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת  חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפר )א( (7)

 קיים; מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה ה  50%ת אינו עולה על  ההוצאו

חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור   )ב(

האזורית על פי החוזה הקיים   מכלל הוצאות המועצה 25%הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 

 ..." אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת  50%או על  

תקנות ל)א( 2סעיף סעיף סכומים הנקובים במפרסם באופן שוטף עדכון של המשרד הפנים  .ג

 :1987-התשמ"ח, העיריות )מכרזים(

 סכום מעודכן פטור ממכרז השנה 
 ש"ח  69,516 2016
 ש"ח  69,409 2017
 ש"ח  69,541 2018

 ש"ח  69,542 ממוצע כללי 

 
 ראו להלן עדכוני הסכומים בהוראת משרד הפנים. 2
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(, בהיעדר הוראה אחרת 1113/09)ע"א  יש לציין כי על פי הלכת בית המשפט העליון בנושא מע"מ  

 בחוזה, יש לראות את מחיר העסקה כמחיר הכולל את רכיב המע"מ.

 נוהלי עבודה במחלקת הרכש   1.3

(, והם כוללים התייחסות הל עבודהונבמועצה קיימים נוהלי עבודה במחלקת הרכש )להלן יחד:  

 לשני היבטים: אישור הזמנת עבודה וביצוע התקשרויות. 

 , כדלקמן:3בפרק "אישור הזמנת עבודה" בנוהל העבודה מתואר תהליך ביצוע ההזמנה

 EPR - מערכת ממוחשבת ( 1)
ר לה את במידה שמדובר בספק חדש, יבקש ממנהלת החשבונות לפתוח כרטיס ספק לאחר שהעבי ( 2)

 המסמכים הרלוונטיים.
מקור תקציבי )רגיל או והאם כולל מע"מ(  יצויןמחיר ליחידה )המוזמנת והכמות ה יפורטוהזמנה ב ( 3)

 .תב"ר(
 חשבונית מקורית או עותק נאמן למקור ( 4)
 לדברי הגזבר ומזכיר המועצה, "תנאי התשלום מתייחסים ליום קבלת החשבונית". ( 5)

 

 

הטיפול של אחראי הרכש " בנוהל העבודה מתואר תהליך שרויותיצוע התקנהלים לבבפרק "

 , כדלקמן:הטובין )תהליך רכש(בדרישת 

 

 
  א אישור גזבר:מצוינים שלושה מקרים בהם יכול מנהל מחלקה לבצע הזמנה ללהעבודה בנוהל   3

 ש"ח 1,000הזמנות בסכום של עד  -מנהל הרכש  ▪
 הזמנת מזון לארוחת בוקר לגנים -חינוך  ▪
 לתפעול שוטףהזמנות  -בריכה  ▪

בציון המקור התקציבי  (1)יכין דרישת הזמנה במערכת הממוחשבת( מנהל המחלקה)יוזם הרכש 
(2)ובליווי הצעות המחיר ויתר המסמכים הנדרשים

מנהל הרכש יבדוק את הדרישה והמסמכים הנלווים ויעביר אותה לאישור גזבר המועצה  
וחתימתו

(3)יוזם הרכש יעביר לספק הזמנת עבודה ממוחשבת מאושרת

יוזם ההזמנה יעביר את החשבונית לאישור הגזבר בצירוף ההזמנה  , שירות/עם אספקת הטובין
(4)שירות ואישר את החשבונית בחתימתו/ולאחר שבדק את קבלת הטובין

(5)הגזבר יאשר את החשבונית ויעבירה להנהלת חשבונות לביצוע התשלום

יכין דרישת טובין בציון המקור התקציבי ובליווי הצעות המחיר ויתר  ( מנהל המחלקה)יוזם הרכש 
המסמכים הנדרשים

הגזבר יבדוק את הדרישה ואת המסגרת התקציבית ויחתום על הדרישה

גזבר המועצה יחתום על  . אחראי הרכש ירשום את הדרישה ויעדכן בה את המספרים הקטלוגיים
ההזמנה

אחראי הרכש ישלח עותק מההזמנה לספק עם פרטי ההתקשרות ותוך ציון חובת אספקה 
בצירוף תעודת משלוח

יבדוק הגורם המקבל את התאמת הציוד שסופק להזמנה ויבחן את  , שירות/עם אספקת הטובין
יחתום על תעודת המשלוח ויעבירה לאחראי הרכש, טיבו

אחראי הרכש יאשר את החשבונית ויעבירה בצירוף ההזמנה ותעודת המשלוח לאישור הגזבר
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לפי הנוהל, "תהליך רכש... מותנה בכך שדרישת הטובין... אושרה וכי פרטי הרכש מופיעים 

 במסגרת עדיפות הרכש לאותו רבעון".

 ניהול הרכש  . 2

 ועדת רכש ובלאי  2.1

, מנחה את הרשויות 4(, בעקבות הפסיקה6.1.09)מיום  1/2009מס' משרד הפנים חוזר מנכ"ל  .א

"...הרכב ועדת הרכש... נדרש כי יהיה מקצועי בלבד, ולא יכלול באשר להרכב ועדת רכש:  5המקומיות

להיבטים   -בין היתר  -נבחרי ציבור. לאור ההיבטים המקצועיים הנוגעים לפעולת הוועד והצורך במתן ביטוי 

ג לגזבר העירייה וליועץ  ספיים והמשפטיים הנוגעים לפעילותה, הננו ממליצים ליתן בהרכב הוועדה ייצו הכ

 המשפטי לעירייה." 

ועדת רכש ובלאי )"ועדת קניות"( לאישור   2014במועצה האזורית גדרות פועלת בקביעות משנת   .ב

 רכש הפטור ממכרז. 

הרכב הוועדה: אחראי רכש, שלושה  בפרק ההגדרות בנוהל עבודה לביצוע התקשרויות מצוין

הגזברות. בפועל משתתפים בישיבות הוועדה, מלבד גזבר ומזכיר המועצה,  חברי מועצה ונציג

 גם מנהלת חשבונות ראשית וקב"ט המועצה. 

 מנהל רכש ואספקה  2.2

מי שמונה בידי המועצה לפי    -  'מנהל רכש ואספקה'  "  :לחוק מובאת הגדרת התפקידבתוספת רביעית   .א

 "הספקתם, שמירה עליהם ולקביעת רמת המלאי או מי שהוא הסמיכו לכך;   לרכישת טובין, אחסנתם,  5סעיף  

רבעונית,  תחזית ותכנית צריכה ביניהם, הכנתחלק מתפקידי מנהל הרכש מפורטים בתוספת,  .ב

אישור רכישות הכרחיות ודחופות או רכישות שוטפות שסכומן אינו עולה על הסכום המזערי 

דיון בוועדה, הכנת החומר לדיון בוועדה )השוואה בין הצעות מחיר, פרטי ההצעות שנקבע ל

 והמציעים ועוד(.

 מזגנים   תחזוקת  .3

 כללי  3.1

 ה משני סוגים: תחזוקת פעולות כדי לשמר ולהפעיל מזגנים באופן שוטף ותקין נדרשו

 תקלות שבר. תעילמנתקופתיים טיפולים  -תחזוקה שוטפת  ▪

 כדי להחזירו לכלל שימוש. כאשר יש תקלה במזגןהמבוצעת  תיקוןת פעול -תחזוקת שבר  ▪

ביצוע , קרי: חזויה בצד אלה, ובמטרה לייעל את פעולות התחזוקה נדרשות פעולות אחזקה

 צורך בפעולה מונעת.לקבוע מצב הציוד ואת בדיקות על מנת לאבחן 

 
 .384/07 , עע"םמנחם אריאב ראש עיריית נצרת עילית נ' סיעת שינויפסיקת בית המשפט העליון,   4
"הנני להבהיר, כי (: 15.3.09)מיום  4/2009נכ"ל משרד הפנים ההנחיה מתייחסת לעיריות, אך קיבלה תוקף בחוזר מ  5

  ( נכון גם לגבי המועצות המקומיות והאזוריות..."1/2009האמור לגבי הרכב ועדת הרכש בעיריות )חוזר מנכ"ל 
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 תחזוקה שוטפת  3.2

, והן פשוטות למדי. תחזוקה שוטפת של המדי תקופצריכות להיעשות תחזוקה שוטפת לות ופע .א

)כתוצאה ממאמץ חשמל על המזגן תשמור עליו תקין ופעיל לשנים ארוכות ותחסוך בהוצאות 

  קניית מזגן חדש בטרם עת. ועל שירותי תיקונים או  (המנועיתר של 

יעילה וקבועה תסייע במניעת תקלות או לכל הפחות הפחתת תדירותן, אולם אחזקה מונעת 

וט בפעולות כרוכה בעלויות )אשר ישתלמו בסופו של דבר(. לצמצום עלויות אלה ניתן לנק היא

 ת ההוראות הנלווית לכל מזגן חדש. פשוטות המפורטות בחובר

המסננים אחת  היא ניקוי תהכרחילפעולה טובה  הדוגמ -ניקוי מסננים ובוכנות המאייד  ▪

אינו מקרר )  ח הקצרל המזגן בטוואת עבודתו ש  יםמחלישה  ,אבקו  למספר חודשים מלכלוך

מיזוג רמת ה)עקב מאמץ רב להשגת    ומקצר את חיי המנוע בטווח הארוך (או מחמם כראוי

. גם בוכנות המאייד זקוקות לניקוי מדי פעם, וכדאי לבדוק בחוברת ההוראות (הנדרשת

 כיצד מסירים את המכסים, מנקים את הבוכנות ושוטפים את המסננים. 

את כנפי המאוורר  כדאי לנקות פעם בשנה ,המעבה נגיששבמידה  - יצוניניקוי החלק הח ▪

. אם המעבה מורכב דומהורים לקיר וכ, לבדוק את שלמות הצנרת, חוזק החיבמאבק

 ה סמוכה שעלולה לחדור לתוכו.יבסמוך לפני הקרקע, כדאי לוודא שאין עשבי

אי מזגנים מומחה בתדירות בנוסף לכל הפעולות שניתן לבצע לבד, חשוב להקפיד להזמין טכנ

 ,גןבעיות נוספות ביתר רכיבי המזואיתור בדיקה יסודית לביצוע  של פעם בשנה עד שנתיים

 עלולות להתפתח לתקלות.ה

: סיור תקופתי בכל תכלול תחזוקה מונעתמזגנים רבים נמצאים במוסדות החינוך. במקרה זה  .ב

, טיפול שוטף במסננים י החינוךמוסדות החינוך לפי תכנית קבועה מראש ותיאום עם צוות

חשבון את נוסף על כך, יש להביא ב. ורישום מפורט של תקלות שטופלו ושל רכיבים שהוחלפו

 שיפוצי הקיץ ולשלב בתכנית השיפוצים את הטיפול השוטף במזגנים.

 תחזוקת שבר   3.3

לה, כאמור, תחזוקת שבר נועדה לספק מענה במקרה של תקלות, לרבות בדיקה וזיהוי התק .א

 לצורך קבלת החלטה לגבי רכישת מזגן חדש. השבתהתיקון והחלפת חלפים וקביעת 

נגרם נזק משני רב לרכיבים נוספים  הםיש מספר חסרונות, במדיניות אחזקת השבר אולם, ל

 .הראשוניהנזק מ ,במישרין או בעקיפין ,אשר הושפעו

 קיים מגוון של תקלות הדורשות תחזוקת שבר ברמות שונות:  .ב

בחלקי מתכת קורוזיה ואף ל בעיות מכניות או חשמליותלגרום ל עלול - קולקלס ממדח ▪

והוא כרוך כמובן בעלויות היחידי הוא החלפתו של המדחס,  הפתרוןלא פעם,  .שונים

 משתלם יותר להחליף את המזגן כולו.גבוהות, כך שלעתים 

. "חנוק"ן צליל פעולה ריח לא נעים היוצא מהמזגן או לחילופימזוהה על פי  -זוהם ממסנן  ▪

של שטיפתו וייבושו. בהיעדר טיפול שוטף, עלולה  הפשוט הפעוללתיקון המסנן נדרשת 

 ם בתוך המערכת.של מילהיגרם נזילה פנימית 
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אך היא על פעילותו של המזגן, בהכרח משפיעה זו איננה תקלה  - צינור ניקוז מים סתום ▪

מחוץ לבניין אלא שבים  אינם יוצאים , לאחר שהמיםעלולה להגדיל את הסיכויים להצפה

הסתימה באמצעים ניתן לפתוח את במקרה הזה,  .אחורנית ויוצרים שלולית מתחת למזגן

 בעזרתו של בעל מקצוע.או מאולתרים 

 אחזקה חזויה  3.4

מראש באופן תקופתי קבוע, על מנת לאתר    המזגניםמסייעת לעקוב אחר מצב  אחזקה מסוג זה  

יניות זו מניבה בסופו של דבר לחיסכון כספי ניכר, משום שבשונה ה. מדתחזוקהפעולות בצורך  

ממדיניות אחזקה מונעת או אחזקת שבר בלבד, פעולות האחזקה מבוצעות רק כאשר יש בהן 

וכך ניתן לצמצם את הנזק, לחסוך   בהתאם לאבחון מוקדם של הכשל.שבר,  האירוע    טרםצורך,  

של ההשבתה הטיפול ושפר את נוחות מועד ולדם כוח אחלקי חילוף, שעות אחזקה בפועל ו

העודפות עקב התקלה הוצאות האנרגיה חיסכון נוסף הוא ב .המזגן במידה שהדבר נדרש

 הצפויה.

 תמונת מצב במועצה  . 4

רכישות מזגנים והזמנות שירותי תיקון  2018-2016מועצה האזורית גדרות בוצעו בשנים ב 4.1

 ש"ח, כמפורט בלוח להלן: 149,000-ותחזוקה בפטור ממכרז בהיקף של כ

 )ש"ח(  סה"כ )ש"ח(  תיקון מזגנים )ש"ח(  רכישת מזגנים שנה 

2016 55,864 17,113 72,977 

2017 42,510 7,560 50,070 

2018 5,295 20,943 26,238 

 149,285 45,616 103,669 סה"כ

. גם שירותי (ספקבכל שנות הבדיקה, נרכשו כל מערכות המיזוג החדשות מספק אחד )להלן:  4.2

 התיקונים והתחזוקה של מזגנים קיימים מוזמנים מספק זה.
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 ממצאים 

 נוהל עבודה  .  1

לדוגמה,  עיון בשני פרקי הנוהל מגלה נקודות חופפות, שלא תמיד עולות בקנה אחד זו עם זו. 1.1

יוזם ההזמנה יחתום על ההזמנה ויעביר אותה לאישור הגזבר,  -עבודה" בפרק "אישור הזמנת 

ואחראי הוא יאשר בחתימתו את תעודת המשלוח  -ו בפרק "נהלים לביצוע התקשרויות" ואיל

 הרכש הוא זה שיאשר את החשבונית ויעבירה לאישור הגזבר.

, דבר המאפשר 6סכומיםהנוהל אינו מפרט את מספר הצעות המחיר הנדרשות לפי טווחים של  1.2

 הגשת הצעת מחיר בודדת גם בסכומים גבוהים.

ל העבודה שהיה בשימוש בתקופת הביקורת. בעדכון מצוין כי רת עודכן נוהבעקבות הביקו 1.3

ש"ח לא יידונו בוועדת רכש ויאושרו בידי מנהל המחלקה וגזבר   1,700-הזמנות בסכום הנמוך מ

ש"ח יאושרו בידי מנהל   500-מנה בסכום הנמוך מהמועצה בלבד על סמך הצעת מחיר אחת. הז

תייחסות להזמנות של מנהל הבריכה, ומאפשר לו להזמין המחלקה בלבד. העדכון כולל גם ה

ש"ח ללא צורך בחתימה שנייה של  1,200נות ידניות עד סכום של טובין/שירות באמצעות הזמ

 ש"ח.  10,000רבי של הגזבר, וכן, חומרים וציוד לתפעול השוטף של הבריכה בסכום מ

טווחי סכומים ואת תפקידה של כעת כולל הנוהל גם את מספר הצעות המחיר הנדרשות על פי 

 .2014על פי שהיא מונתה כבר בשנת  ועדת רכש ובלאי בתהליך, אף

למרות שהנוהל עודכן רק לאחרונה )פעמיים(, בפועל מבוצעות תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 ."גם לפני שעודכן בספר הנהליםההזמנות לפי הנוהל 

 ים נוהל מעודכן".תי לראש המועצה: "קילאחר הגשת הדוח השנ תגובת גזבר ומזכיר המועצה

 ניהול הרכש  . 2

 מנהל הרכש  2.1

במועצה האזורית גדרות לא מונה מנהל רכש ואספקה כנדרש בחוק. לדברי גזבר המועצה, "לא  .א

ועצה אינה רוכשת ומנהלת מלאי. דרישות מונה במועצה מנהל רכש ובלאי, זאת משום שהמ

 ונבדקות ומאושרות בוועדת רכש."להזמנה מתבצעות על ידי מנהלי המחלקות 

בפועל מזכיר המועצה, המשמש גם כגזבר המועצה, ממלא את תפקיד מנהל הרכש. לא נמצא כי  .ב

הוא ערך תחזית ותכנית צריכה רבעונית/שנתית הן להתקנת מזגנים חדשים והן לשירות 

 תיקונים וטיפול שוטף במסגרת תחזוקתם.

נית לתשלום ה כי נדרש אישורו לכל הזמנה ולכל חשבומעיון בנוהלי הרכש ואישור ההזמנות עול .ג

ש"ח, גם כאשר מדובר בקבלת שירות. ואכן, חתימתו הופיעה על כל הזמנה   500בסכומים שמעל  

 ועל כל חשבונית שהועברו לידי הביקורת. 

 
  -ש"ח  9,000-17,000לא כולל מע"מ( נדרשת הצעת מחיר אחת, בין ש"ח ) 1,700לנוהל קובע כי עד  5.1.2.2סעיף   6

 הצעות מחיר. 4-3 -ש"ח  9,000-70,000הצעות מחיר ובין  3-2
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 ועדת רכש  2.2

אינו בוחן את החלטותיה, וזאת בניגוד  יועץ משפטי איננו משתתף בישיבות הוועדה ואף .א

 .(6.1.09מיום  1/2009חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' להמלצת משרד הפנים )

לדעתי ההמלצה לאחר הגשת הדוח השנתי לראש המועצה: " תגובת גזבר ומזכיר המועצה

מתאימה לרשויות מקומיות המעסיקות עורכי דין במחלקה משפטית ולא לרשות מקומית 

לכל ישיבות הוועדה יסרבלו את עבודת הרוכשת שירותים משפטיים חיצוניים. הזמנת עו"ד 

 "יך הרכש וייקרו את עלות השירותים המשפטיים.הוועדה והל

החלטות הוועדה בנוגע לרכישת מזגנים לא התבססו על מגוון של הצעות מחיר, אלא נועדו  .ב

 לאישור הצעת המחיר של הספק.

מזגנים כלל לא נושא שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת של ה 2018ת יודגש כי עד מחצית שנ .ג

ש"ח ואף שלא נחתם הסכם  2,000-ר בסכומים גבוהים מהונח על שולחן הוועדה, אף שמדוב

 תקופתי עם ספק שירותים אלה.

 התקשרות עם הספק  2.3

 . מספק אחדוכל שירותי התיקונים והתחזוקה נרכשו כל מערכות המיזוג החדשות כאמור, 

אספקת מזגנים חדשים והן לאספקת שירותי לא נמצאו כל הסכמים להתקשרות עם הקבלן הן ל

ן ותחזוקה למזגנים קיימים. יתרה מזאת, למעט במקרה אחד )ראו תיאור להלן(, לא תיקו

נמצאו הצעות מחיר מספקים אחרים, הן לרכישת מערכות מיזוג חדשות והן לשירותי תחזוקה 

 לסוגיה.

 גנים חדשיםרכישת מז  . 3

 כללי  3.1

ש"ח. מרבית  100,000-ות של למעלה ממזגנים בעל 17-במועצה כנרכשו  2018-2016בשנים  .א

( במהלך כל שנות הבדיקה יועדה לרכישת מזגנים לבית הספר היסודי במועצה. 89%-ההוצאה )כ

 שניים ממזגנים אלה נרכשו לצורך הנגשת כיתות לימוד ללקויי שמיעה )מזגן שקט(. יתר

עצה ובמסגרת שיפוץ מוסדות ציבור כגון ההוצאה יועדה להתקנת מזגנים חדשים במשרדי המו

 הספרייה.

 

מזגנים לבית ספר  
ח"ש75,148, יסודי

הנגשת כיתות ללקויי  
ח"ש17,000, שמיעה

,  שיפוץ מבני ציבור
ח"ש5,295

,מבנה מועצה
ח"ש6,226
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כפי שעלה  2018-2016להלן פירוט ההוצאות על רכישה והתקנת מזגנים חדשים בשנים  .ב

 מהכרטסת שהתקבלה בביקורת:

 פרטים  סכום בש"ח  נגדי  חשבון  שם תאריך 

-אספקה והתקנת מזגנים במוסדות חינוך  32,638  יסודייה בבי"ס יבנ 28.1.16
כ"ס לרבות צינורות  3.5תקנת מזגן ה והאספק

גז וכבלים, קידוחים בקירות ותקרות וכל 
 העבודות וחומרים הנדרשים 

הנגשת כיתות ללקויי  17.4.16
 שמיעה 

אספקה והתקנת  - מזגן לכיתת לקויי שמיעה 8,500
אינוונטר  380מזגן שקט לכיתה מסוג אלקו 

 כולל נקודת חשמל על הגג 

 בשני משרדים במועצה ים גנמז 6,226 0  28.6.16

הנגשת כיתות ללקויי  20.6.16
 שמיעה 

מסוג אלקו  -מזגן שקט לכיתת ליקויי שמיעה  8,500
 אינוונטר כולל נקודת חשמל על הגג  380

 55,864 2016סה"כ 

  - מזגנים לבית הספר 28.8.17
 רכישת ציוד יסודי

ס יסודי גדרות אספקה והתקנת "מיזוג לביה 39,000
כ"ס כולל פירוק  3.5 טרה פלטיניוםמזגן אלק

מזגן ישן, צנרת, שטיפת קווים בחנקן, נקודת 
 חשמל, מפסק פקט מוגן למים, וואקום והפעלה 

כיתות  6בניית מבנה  28.8.17
עבודות  - ס יסודי"בבי

 קבלניות

מזגן לבית הספר אספקה והתקנה מזגן  3,510
בבית הספר כולל התקנה, צנרת,  14אלקטרה 

 חשמל, וואקום וגז, נק' מעבר בטון

 42,510 2017סה"כ 

כולל התקנה  210 מזגן אלקטרה פלטיניום 5,295 שיפוץ מבני ציבור  18.7.18
והפעלה, תושבת, צנרת, מעבר בטון, ואקום, 

 פירוק מזגן ישן בהתאם להצעת מחיר

 5,295 2018סה"כ 

 103,669 2018-2016סה"כ 

 

 תהליך רכישת מזגנים חדשים  3.2

ת תהליך הרכש, נדגמו שלוש רכישות מזגנים, אחת לכל שנה. לאלה נוספה בדיקת בדיקלשם 

באקראי לידי הביקורת. נמצאו ליקויים בתהליך הרכש, הן בביצוע כל השלבים רכישה שהגיעה  

 והן בסדרם. לדוגמה, בוצעו הזמנות ובוצעו רכישות ללא ועדת קניות.

וך התייחסות להיבטים שונים בתהליך הרכש, להלן יובאו הפרטים של כל אחת מהרכישות, ת

 החל בהחלטה לרכוש וכלה בתשלום לספק.

כ"ס   3.5לאספקה והתקנה של ארבעה מזגנים  14.1.16מיום  15120200143הזמנה מספר  .א

 ש"ח כולל מע"מ  32,638לבית הספר היסודי בסך של 

מנה תואמת בכל על ההזמנה מופיעות חתימותיהם של גזבר המועצה ומהנדס המועצה. ההז

 .1.1.16פרטיה את הצעת המחיר מיום 

וללא אישורה. גזבר המועצה מסר: "ועדת קניות הרכישה בוצעה ללא דיון בוועדת קניות 

 ."2016הוקמה והחלה את עבודתה בחודש ספטמבר 



12 
 

, 16.2.16, ואישור מהנדס המועצה לחשבונית ניתן רק בתאריך 28.1.16החשבונית הוצאה ביום  

, ארבעים יום בלבד לאחר 28.3.16-", לדברי המהנדס. החשבון שולם בלר ומקובזמן סבי"

 7אישור המהנדס.

 -  350לאספקה והתקנה של שישה מזגנים פלטינום    9.7.17מיום   17060200250הזמנה מספר   .ב

 ש"ח כולל מע"מ  39,000כ"ס לבית הספר היסודי בסך של  3.5

 על ההזמנה מופיעה חתימת גזבר המועצה.

ש"ח ממחיר יחידה  1,419-ש"ח, מחיר הנמוך ב 5,556כי המחיר ליחידה עומד על  צייןיש ל

א'. בהיעדר פירוט מחירים בהצעות המחיר ובהיעדר הסכם התקשרות עם הספק, יש ברכישה 

קושי להשוות בין המחירים שכן האחד כולל קידוחים ותקרות והאחר כולל פירוק מזגנים 

 ישנים וטיפול בצנרת.

. על שולחן הוועדה הונחה הצעת 12.7.17מיום  25/17וועדת קניות מספר אושרה בהרכישה 

 ש"ח כולל מע"מ ליחידה, אשר התקבלה בהודעה טלפונית   7,450ספת בלבד, על סך  מחיר אחת נו

. גזבר המועצה מציין על גבי תדפיס ההודעה: "עקב מחברה אחרת )להלן: חברה ב'( 12.7.17-ב

." ללא פירוק מזגן קייםיץ לא מוציאים הצעות מחיר מסודרות... הלחץ בעבודה בתקופת הק

. עוד 19.7.17-התקבלה לאחר הדיון בוועדה, ב  ה ב'כתובה מחבר  ]ההדגשה במקור[ הצעת מחיר

", לעומת הצעת המחיר 1יש להדגיש כי בהצעת המחיר הכתובה מצוין כי זהו "מחיר ליחידה 

 .המציינת מחיר כולל לשישה מזגנים הספקשל 

התקבלה עקב הדחיפות בביצוע העבודה  [חברה ב']הצעת תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

לקראת )ולפני(  לתגובה[ צורף] 12.7.17אפ בתאריך טסת חופשת הקיץ באמצעות וואבתקופ

 ".19.7.17ישיבת ועדת הרכש, והצעת מחיר כתובה ומסודרת נשלחה אח"כ בתאריך 

 9.7.17ביום הגשת הצעת המחיר הוצאה היא  .מחירההצעת את ההזמנה תואמת בכל פרטיה 

, אך קיבלה את אישור הגזבר רק לאחר החלטת של הספק ולפני קבלת הצעת המחיר מחברה ב'

 .(13.7.17ועדת קניות )

, מופיעה חתימת גזבר המועצה, ללא ציון תאריך 28.8.17על גבי החשבונית, שהוצאה בתאריך 

 צה או גורם רלוונטי אחר לביצוע העבודה.אישור. לא נמצא אישור מהנדס המוע

לחדר  210לאספקה והתקנה של מזגן פלטינום  17.7.18מיום  18060200292הזמנה מספר  .ג

 ש"ח כולל מע"מ  5,295בסך של  8הישיבות במועצה

 על ההזמנה מופיעה חתימת גזבר המועצה.

יום  21/18ות מספר , ונדונה ואושרה בוועדת קני16.7.18הוגשה ביום  אחת בלבדהצעת מחיר 

 תנה בוועדת רכש ניתן ביום הוצאת ההזמנה, יום לפני הוצאלאחר מכן. אישור ההזמ

מעלה חשש שעבודות פירוק המזגן הישן והרכבת המזגן החדש סמיכות אירועים זו    .החשבונית

 זה מכבר. לכאורה בוצעו 

 
, אולם, לדברי הגזבר, כשמתאפשר הוא מאשר תשלומים של חשבוניות גם לאחר 60שוטף +  -בניגוד לנהוג במועצה   7

 תקופות קצרות יותר.
 "טחון(יהב מדובר בחדר הישיבות הקטן )בינתיים הוסב למשרד מחלקתמועצה: "לדברי גזבר ומזכיר ה  8
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גיע לביצוע העבודה מסקנת סעיף זה תמוהה. לעתים המתקין מתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

בלת ההזמנה, מבצע את העבודה בתוך יום ומגיש חשבונית בו ביום מיד ם קמיד )יום למחרת( ע

 "עם סיום העבודה.

גם ביקש להוסיף לתגובתו לאחר הגשת הדוח השנתי לראש המועצה: " גזבר ומזכיר המועצה

זאת לצורך התאמת במקרה זה, בוצעה העבודה בדחיפות, ותואמה לביצוע מיד עם אישורה, ו

חדר סייר השדות שנדרש לכניסת מבקרת המועצה  יון ולפינוהחדר לשימוש מחלקת הבטח

 "תה להתחיל בעבודתה.ישצפויה הי

, כחודשיים אחרי הוצאת החשבונית. יש לציין שחתימת 20.9.18התשלום לספק בוצע בתאריך 

 את מועד אישור התשלום. הגזבר על החשבונית איננה נושאת כל תאריך, כך שלא ניתן לקבוע

לאספקה והתקנה של מזגן לבית הספר היסודי בסך   9.7.17מיום   17060200249הזמנה מספר   .ד

 ש"ח כולל מע"מ  3,510של 

 על ההזמנה מופיעה חתימת גזבר המועצה.

היחידה שהתקבלה. הצעה זו נושאת את תאריך ההזמנה  ההזמנה תואמת את הצעת המחיר

 (.12.7.17נה )לאחר מועד הוצאת ההזמ שהתכנסה מספר ימיםאושרה בוועדת רכש והיא 

, והיא מאושרת בחתימת גזבר המועצה. העברת התשלום 28.8.17החשבונית הוצאה בתאריך 

, באיחור של כשבועיים מהנהוג במועצה )ואולי אף המוסכם עם 12.11.17-עבור עבודה זו בוצע ב

 .60הקבלן(, קרי: שוטף + 

 מזגנים   תחזוקת  . 4

 כללי  4.1

נערכו עשרות פעולות תחזוקה ותיקונים במזגני המועצה. עקב היעדר פירוט  2018-2016בשנים  .א

מספק בהזמנות, בהצעות המחיר וגם בחשבוניות, לא ניתן לעמוד במדויק על מספר הפעולות. 

מזגנים וארבעה מזגנים פורקו. תיקונים  20-, טופלו ונוקו כמזגנים 30-כבאופן כללי, תוקנו 

  וצעו במזגנים בגני ילדים, בספרייה, בבריכה, באולם הספורט ובבניין המועצה. יפולים בוט

נמצא כי מנהל התחזוקה עורך מדי שנה, בדרך כלל בסוף שנת הלימודים, ניקוי פילטרים  .ב

חיצוניים בכל תשעת גני הילדים ובמבנה המועצה. ניקוי פנימי ויסודי יותר נערך לראשונה בשנת 

 , הן בגני הילדים והן בספרייה )בשל גובה המזגנים(. הספקנאי בידי טכ 2018

הכיתות ושל מבני הספח בבית הספר כלולה במסגרת הניהול העצמי  27תחזוקת המזגנים של 

של בית הספר. לפי הדיווחים מבית הספר, המזגנים מתוחזקים ולא אחת נדרשים לתיקונים 

 . הספקשאת רובם מבצע 

הנהלת המתנ"ס. במקרה של מבנים שבשימוש משותף עם  לאחריות המזגנים במתנ"ס נתונים

 המתנ"ס, אזי המועצה חולקת איתם את ההוצאות.

גזבר המועצה מסר כי אין הסכם עם המתנ"ס לגבי תחזוקת מבנים שנמצאים בשימושו. "בד"כ 

אנחנו מתחלקים באופן שווה בהוצאות אולמות הספורט... במידה שהמתנ"ס הוא זה שמבצע 
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הצעות מחיר, הזמנות, חשבוניות, תשלום וכיוצ"ב  -אזי כל ההליך באחריותו העבודה, את 

 והמועצה מעבירה אליו מחצית העלות על סמך החשבוניות."

עולה כי מרבית ההוצאה בשנות הבדיקה  2018-2016בשנים  מעיון בהוצאות על תיקוני מזגנים .ג

קוני מזגנים באולם הספורט, גם על תיהייתה על מזגנים בגני הילדים. סכום לא מבוטל הוצא 

 . בספרייה מבוצעות פעולות תיקון ותחזוקה מדי שנה.2016אולם מדובר באירוע בודד בשנת 

 

כפי שעלה  2018-2016להלן פירוט ההוצאות על תיקון ותחזוקת מזגנים חדשים בשנים  .ד

 מהכרטסת שהתקבלה בביקורת:

 פרטים  סכום בש"ח  נגדי  חשבון  שם תאריך

 תיקון מזגן בבריכה  1,229 בריכה עבודות קבלניות 31.8.16

 תיקון מזגן במזנון בריכה  1,966 בריכה עבודות קבלניות 5.9.16

 תיקוני מזגנים באולם ספורט  6,249 תחזוקת מתקני ספורט 19.9.16

 י "ווקום בגנ התקנת מעבה + 3,000 תחזוקה מבני גנ"י  20.9.16

יה ניקוי והתקנת יפירוק מזגן בספר 1,700 ה ישונות ספריהוצ'  20.9.16
 מאייד 

]של פירוק מזגנים במועצה בחדרים  1,170 הוט ואחזקה מועצה יר 25.10.16
 עובדות בבניין המועצה[ 

החלפת מאייד  ]...[החלפת מאייד בגן  1,800 תחזוקה מבני גנ"י  29.11.16
 210אלקטרה פלטיניום 

 17,113 2016סה"כ 

 יה יתיקון מזגן בספר 450 יה יספר הוצ' שונות 8.1.17

 תיקון מזגן בבריכה  500 בריכה עבודות קבלניות 4.6.17

 י " תיקון מזגנים לגנ 6,610 תחזוקה מבני גנ"י  23.11.17

 7,560 2017סה"כ 

 זגןמתיקון  2,457 ( 0) 29.5.18

  7ה ניקיון פנים של יבספריתיקון מזגנים  3,510 ה יהוצ' שונות ספרי 28.6.18
 ה האזורית גדרותיזגנים בספרימ

 תיקון מזגנים בגנ"י ובספרייה  14,976  9.10.18

 20,943 2018סה"כ 

 45,616 2018-2016סה"כ 

,  בריכה
ח"ש3,694

, אולם ספורט
ח"ש6,294

,י"גנ
ח"ש11,410

,  ספרייה
ח"ש5,660

,  מועצה
ח  "ש1,170
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 תהליך רכישת השירות  4.2

לא בוצע תהליך מלא לרכישת שירות תיקון או תחזוקת  2018עד המחצית השנייה של שנת 

אחת לכל   ו שלוש הזמנות תחזוקה או תיקון,בדיקת תהליך רכישת השירות, נדגממזגנים. לשם  

. להלן יובאו הפרטים של כל 2018שנה. לאלה נוספה בדיקת הזמנת שירות לקראת סוף שנת 

אחת מהזמנות השירות, תוך התייחסות להיבטים שונים בתהליך, החל בהחלטה להזמין שירות 

 וכלה בתשלום לספק.

 ש"ח כולל מע"מ 12,497ר בסך של במזגנים באולם הספורט בבית הספ תיקון וטיפול .א

המזגנים, החלפת מנוע מעבה באחד המזגנים,  12לפי הצעת המחיר, התיקון כולל: טיפול לכל 

הוספת גז בארבעה מזגנים, החלפת מנוע מאייד בשני מזגנים, החלפת מעבה + וואקום ומילוי 

ואקום והפעלה בחדר ים ופירוק והתקנת מזגן + מפסק וגז בשני מזגנים, ניקוי סוללות מאייד

 מורים.

לא הוצאה הזמנה לביצוע התיקונים. יתרה מזאת, מצוין בכתב יד על הצעת המחיר: "בוצע ללא 

 הזמנה בהוראת ]ראש המועצה[". 

, והיא איננה כוללת פירוט מחירים, למעט לפירוק והתקנת מזגן 25.8.16-הצעת המחיר הוצאה ב

 -"מיזוג באולם גבי הצעת המחיר מצוין בכתב יד: ש"ח לפני מע"מ(. על  1,282רים )בחדר מו

 ". לא נמצא אישור המתנ"ס להצעת מחיר זו.50%להוציא חשבונית  -מתנ"ס  50%

 החשבונית על "תיקון מזגנים באולם ספורט בית ספר כולל חלפים ועבודה" בסך של 

ש לציין כי ושולמה בו ביום. י 19.9.16ריך  ש"ח כולל מע"מ הוגשה למועצה בתא 6,248.97

עבודה בחדר המורים, אשר לכאורה איננה שייכת לפעילות המתנ"ס. החשבונית כוללת את ה

 על גבי החשבונית מופיעה חתימת גזבר, אך לא אישור ביצוע מנהל האחזקה או המהנדס. 

 ש"ח כולל מע"מ  6,610תיקון מזגנים בגני ילדים בסך של  .ב

כוללת פירוט מחירים כלל, אלא נרשם בה  , והיא איננה21.11.17-הצעת המחיר הוצאה ב

תיקון כולל: "תיקון מזגנים כולל חלפים ועבודה לפי רשימה". הרשימה שנמסרה לביקורת שה

בעשרה מזגנים בגני ילדים: תיקוני קצר, ניקוי כללי/פילטרים, תיקוני   ים ותיקוניםכוללת טיפול

 מנהל האחזקה.  נזילת מים, החלפת כרטיס מזגן ועוד. הרשימה מאושרת בידי

 לא הוצאה הזמנה לביצוע התיקונים.

החשבונית על "תיקון מזגנים כולל חלקים ועבודה ניקוי מזגנים תיקון נזילות מים והחלפת 

, יומיים בלבד לאחר הגשת הצעת המחיר. החשבונית אושרה 23.11.17-ה בפיקוד" הוצא

מיום הוצאת החשבונית מצוין: בחתימת הגזבר ובחתימת מנהל האחזקה. על גבי תעודת הזיכוי  

 "עבור תיקון מזגנים לגנ"י".

 ש"ח כולל מע"מ  3,510תיקון מזגנים בספרייה בסך  .ג

החשבונית העבודה כוללת: ניקיון כללי של  לא נמצאה הצעת מחיר עם פירוט העבודה. לפי

 פיחום וסוללות כולל פירוק והתקנה + פילטרים ופלסטיק.  המזגנים +

מזגנים   7חתומים על הזמנת העבודה ל"ניקיון פנים של   רתו ומנהל האחזקהגזבר המועצה ועוז

 .  26.6.18בספרייה האזורית גדרות" מיום 
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יים בלבד לאחר הוצאת ההזמנה, והיא מאושרת , יומ28.6.18החשבונית הוצאה בתאריך 

 בחתימת מנהל האחזקה והגזבר. 

 .16.8.18התשלום עבור שירות זה הועבר ביום 

 ש"ח כולל מע"מ  14,976בסך  "י ובספרייהגנים בגנתיקון מז .ד

בשני חלקים כוללת העבודה: טיפול במזגנים בגני   22.8.18-לפי הצעת מחיר שהוגשה למועצה ב

וי מזגנים, תיקוני נזילת מים והחלפת חלקים תקולים כגון כרטיס פיקוד וכבל מנוע, ניק  -ילדים  

 וכן,  פירוק והתקנה של שני מזגנים בספרייה.

(. יש לציין כי סכום ההזמנה 27/18)ועדה מספר    2.9.18-ועדת קניות דנה ואישרה את ההזמנה ב

 ש"ח.  14,976על  ש"ח ואילו התשלום עמד בסופו של דבר 13,104שאושרה עמד על 

. על גבי תדפיס ההזמנה מצוין בכתב יד: עוד באותו יום אושרה 18060200341הזמנה מספר 

ו כן, ש"ח." כמ  1,000גן ]...[. לא כולל נקודת חשמל בגג של הספרייה    ש"ח  600"לא כולל הפרש 

 נערכו תיקונים בכתב יד לסכומים הסופיים של ההזמנה.

 והיא חתומה בידי גזבר המועצה ובידי מנהל האחזקה. ,9.10.18-החשבונית הוגשה ב
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 סיכום ומסקנות 

 ניהול הרכש במועצה  .1

 ית לחוק.לתוספת הרביע 5בניגוד לאמור בסעיף המועצה לא מינתה מנהל רכש ואספקה,  1.1

 ועדת רכש איננה כוללת יועץ משפטי, בהתאם להמלצה המובאת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1.2

 .1/2009מספר 

, כך שעד אותו מועד ביצעה המועצה רכישות 2016ועדת רכש החלה את עבודתה רק בספטמבר  1.3

ת, גם לאחר רביעית לחוק. יתרה מזאנדרש בפרק ג' לתוספת הבניגוד לללא אישור הוועדה, 

, כגון בהזמנת שירותי תיקונים וטיפולים. מינוי הוועדה לא כל הרכישות בוצעו באישור מראש

, לאחר שהוועדה התכנסה לדון בהצעת מחיר שלושה בדיעבדהרכישה במקרה אחד אושרה 

גן חדש בשלושה מקרים נוספים עולה חשש לביצוע רכישת מז .ימים לאחר הוצאת ההזמנה

לאור סמיכות האירועים בתהליך והיקף העבודה ורכישת שירותי תחזוקה ותיקונים בדיעבד, 

 הנדרשת.

, הכוללים שני פרקים: אישור הזמנת עבודה במועצה קיימים נוהלי עבודה למחלקת הרכש 1.4

 ונהלים לביצוע התקשרויות. לא כל פרטי הנהלים עולים בקנה אחד זה עם זה.

 כן וצורף אליו תרשים זרימה..."המועצה: "הנוהל עודתגובת גזבר ומזכיר 

נוסף על כך, הנוהל אינו מפרט את מספר הצעות המחיר הנדרשות לפי טווחים של סכומים, דבר 

)ראו לדוגמה הזמנת שישה מזגנים  מאפשר הגשת הצעת מחיר בודדת גם בסכומים גבוהיםה

 .(9.7.17ש"ח כולל מע"מ, מיום  39,000חדשים בסך של 

למרות שהנוהל עודכן רק לאחרונה )פעמיים(, בפועל מבוצעות ובת גזבר ומזכיר המועצה: "גת

 ."ההזמנות לפי הנוהל גם לפני שעודכן בספר הנהלים

ורת סבורה כי יש לבחון אפוא את הממצאים לאור תגובת הגזבר. כאמור, לפי הממצאים הביק

הצעות  4-2המקרים נדרשו  רק במקרה אחד התקבלה הצעת מחיר נוספת, אף על פי שבכל

 מחיר.

בעקבות הערות הביקורת תוקנו ואוחדו הנהלים והופצו בקרב העובדים הרלוונטיים. הנוהל 

 יר הנדרשות לפי טווחי סכומים ולתפקידה של ועדת רכש.מתייחס למספר הצעות המח

כים בהתאם לצרלפי פרק ג' לתוספת הרביעית לחוק יכין מנהל הרכש תחזית צריכה רבעונית  1.5

. נמצא כי לא הוכנה תחזית כזו, אף שהיא הייתה חיונית, לפחות בהתאם יב המועצהולתקצ

ידוע שיידרשו להתקנת מזגנים  לצרכים עקב בניית הכיתות החדשות בבית הספר שהרי היה

ממילא, גם הוועדה לא עסקה בתכנון רכישה ו/או בתכנון תחזוקה שוטפת של חדשים. ו

 המזגנים.

יה אמור )היה( לכלול את כל ההוצאות עד לאכלוס יפרויקט בנכיר המועצה: "תגובת גזבר ומז

 ."המבנה, כולל מיזוג
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מרבית המזגנים י לראש המועצה: "לאחר הגשת הדוח השנת תגובת גזבר ומזכיר המועצה

ע"י משרד החינוך להחלפת מזגנים ישנים קיימים   םשנרכשו לבית הספר תוקצבו ומומנו במלוא

 "במוסד.

היה סכום הרכישות  2016הן תיקוני המזגנים הוזמנו מספק אחד. בשנת ישות והן הרכ 1.6

בכל זאת לא בוצע מספק זה גבוה מהסכום הפטור ממכרז על פי התקנות, ו גם יחד וההזמנות

 בגינן מכרז זוטא.

הסתכמו ההוצאות לסכום שאינו מצריך מכרז, הגם   2016בשנת  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

דורשת הצעות מחיר ספציפיות ואינה מצטרפת הפעמית -ם הנה פעולה חדשרכישת מזגני

 ."לעלויות האחזקה לצורך בחינת נחיצות מכרז

השירותים בוצעו בלא שהתקבלו הצעות מחיר ממספר ספקים שונים הן הרכישות והן הזמנות  1.7

טיפול לגבי שתי הזמנות שירותי תיקון ו 9.הועדוש הוובלא שנערכה השוואה בין ההצעות לשימ

 עות מחיר.במזגנים, לא התקבלו כלל הצ

טופסי ההזמנות שנמצאו אינם כוללים תמיד את כל הפרטים הנדרשים בחוק. לעתים מדובר  1.8

ת כלליות, ללא ציון כמות או פירוט של הציוד או השירות המוזמן וללא פירוט מחיר בהזמנו

 הזמנות כלל.לא הוצאו  -בשני מקרים )רכישת שירותי תיקון וטיפול(  יחידה.

 רכישת מזגנים חדשים .2

, טרם 2016אותרו הזמנות לרכישת מזגנים חדשים ללא אישור הוועדה, האחת בתחילת שנת  2.1

, בסכום 2017; והאחרת, באוגוסט לפני מע"מ ש"ח 32,638דה, בסכום של תחילת עבודת הווע

 ש"ח. 3,510של 

הצפוף וסמיכות נים במקרה אחד עולה חשש לביצוע תהליך רכש בדיעבד, עקב לוח הזמ 2.2

. מדובר בהזמנה לאספקה והתקנה של מזגן לחדר הישיבות של האירועים בתהליך הרכש

( ויום 16.7.18וועדה יום אחרי שהוגשה הצעת המחיר )ש"ח, אשר אושרה ב  5,295המועצה בסך  

 (. 18.7.18לפני הגשת החשבונית )

ועצה: "גם במקרה זה, בוצעה גזבר ומזכיר המועצה לאחר הגשת הדוח השנתי לראש המתגובת  

ה לביצוע מיד עם אישורה, וזאת לצורך התאמת החדר לשימוש העבודה בדחיפות, ותואמ

סייר השדות שנדרש לכניסת מבקרת המועצה שצפויה הייתה  מחלקת הבטחון ולפינוי חדר

 להתחיל בעבודתה."

מועצה הרשום ללא אישור ביצוע העבודה בידי מהנדס ה ות אשר שולמוחשבוני ו שתיאותר 2.3

 .באחת מהן או איש מקצוע אחר באחרת )מקבל השירות: גזברות( כמקבל השירות

 תחזוקת המזגנים  .3

הזמינה שירותי תיקונים למזגנים שבבעלותה ללא אישור ועדת רכש. בניגוד לחוק, המועצה  3.1

 ש"ח לא נדונו כלל בוועדה. 1,700יתרה מזאת, הזמנת שירותים בסכומים מעל 

 
 למעט במקרה אחד, אשר גם בו נמצאו ליקויים בתהליך ההתמחרות ובחירת הספק. 9
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 "המועצה בבירור/בדיקה לגיבוש מכרז לתחזוקת מזגנים."זכיר המועצה: תגובת גזבר ומ

תחזוקת המזגנים ותקינותם במתנ"ס ובאולם הספורט נתונים לאחריות המתנ"ס. לא אותר  3.2

 עלויותאף שהמועצה משתתפת במחצית הלתחזוקת מבנים,  בנוגע  מתנ"ס בין המועצה להסכם  

חשבונית של בקשת לציין כי אותרה ורת מהביק .)בהתאם להוצאות המדווחות של המתנ"ס(

המועצה שמחציתה שולמה בידי גם התקנת מזגן בחדר מורים,  כוללת  העבודות במתנ"ס  ביצוע  

 .המתנ"סבידי  -ומחציתה 

נמצא כי בוצעה תחזוקה מונעת בגני הילדים לפי תכנית קבועה מראש ובתיאום עם צוותי  3.3

 החינוך ובהתייחס לתכנית שיפוצי הקיץ.  

זגנים מומחה פעם כדי לתחזק ביעילות ולשמר את תקינות המזגנים, יש להזמין טכנאי מם,  אול

 2017-2016שנתיים לבדיקה יסודית ואיתור בעיות העלולות להתפתח לתקלות. בשנים -בשנה

לא נמצאה עדות לביקור טכנאי באף לא אחד ממוסדות החינוך וכן בספרייה ובבריכה. במחצית 

 בוצעה תחזוקה מונעת הן בגני הילדים והן בספרייה. 2018השנייה של שנת 

, ת שירות תיקונים או תחזוקה של המזגנים, אותרו שורה של ליקוייםלגבי תהליך הזמנ 3.4

: עבודת ובראשם, הזמנת שירות ללא אישור ועדת רכש. ליקויים נוספים שנמצאו כוללים

לא טופס הזמנה, הוצאת תחזוקה ללא הצעת מחיר עם פירוט העבודה, עבודת תיקון מזגן ל

ני סכומים בכתב יד על ההזמנה, היעדר אישור ימים לפני אישור ועדת רכש, תיקו  שלושההזמנה  

 ביצוע בידי מקבל השירות.

בעבודות תחזוקה, דוגמת המזגנים, לעתים קרובות לא ניתן תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

לעיתים ובמהלך העבודה נתקלים  ,כןלפרט מראש, לפני בדיקה/פירוק, את פרטי העבודה. כמו 

 "לולות בהזמנה.בעבודות נדרשות נוספות שלא היו כ

אחד המקרים העלה חשש להגשת הצעת מחיר בדיעבד, שכן הצעת המחיר לטיפול בעשרה  3.5

מזגנים ולתיקונים במזגנים נוספים הוגשה יומיים לפני הוצאת החשבונית, מה שמותיר זמן 

במקרה אחר עולה חשש דומה, לאחר שלא הוגשה הצעת מחיר,   ה.מועט ביותר לביצוע כל העבוד

ער של יום אחד בלבד בין הוצאת ההזמנה לחשבונית עבור ניקיון פנים של שבעה אך נרשם פ

 מזגנים.
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 המלצות 

 על המועצה למנות מנהל רכש ואספקה, בהתאם לאמור בחוק. .1

 מומלץ כי הרכב ועדת הרכש יכלול גם יועץ משפטי.

אך ורק באישור מראש של ועדת רכש ובהתאם לתחזיות הרכש הרבעוניות  רכישות יש לבצע .2

 שיכין מנהל הרכש. 

במידה שמדובר בדרישות רכש בסכומים נמוכים מהמינימום שנקבע להגשה לוועדה, יש  .3

להקפיד על תהליך רכש לפי הנוהל. לגבי סכומים הגבוהים מהסכום הפטור ממכרז, יש לבצע 

 ז זוטא.ק, במכרתאם לחואת הרכש בה

 צעדים שננקטו:

מכרז לצורך קיום מכרז זוטא, אלא לפרסם המועצה החליטה שלא לנהל מאגר ספקים  ✓

 ש"ח לפני מע"מ. 70,000פומבי החל מהוצאה של 

מומלץ לעדכן את נוהלי העבודה הקשורים לרכש ולתאם את פרטיהם או לאחד אותם לנוהל  .4

 טווחים של סכומים. יר הנדרשות לפימספר הצעות המחאחד. חשוב לפרט בנוהל את 

 צעדים שננקטו:

לנוהל צורף , לרבות טווחי הסכומים ומספר הצעות המחיר הנדרשות. כמו כן,  הנוהל עודכן ✓

 המפרט את כל שלבי הרכש לסוגיו. תרשים זרימה

ראוי להניח בפני ועדת רכש הצעות מחיר ממספר ספקים ולשקול להתקשר עם ספקים  .5

ה שוטפת ותיקוני מזגנים, לרבות חלקי חילוף, ואף תן שירות תחזוקכמים שנתיים למבהס

 לרכישת מזגנים חדשים. 

 צעדים שננקטו:

 המועצה החלה לפעול לגיבוש מכרז לתחזוקת מזגנים. ✓

יש להקפיד על ביצוע מלא של תהליך הרכש ובמועדים הנדרשים, החל מקבלת הצעות מחיר  .6

לספק הנבחר וכלה באישור  ש והוצאת הזמנהאישור ועדת רכ מפורטות ממספר ספקים, דרך

 ביצוע העבודה בטרם ההעברה לתשלום.

לגבי תחזוקה שוטפת של המזגנים, יש להכין תכנית עבודה מקושרת תקציב לניקוי וטיפול  .7

 .במזגנים במוסדות החינוך ובמבני הציבור שבבעלות המועצה, ולפעול על פי תכנית זו
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 גינון המרחב הציבורי 

 ית גדרות ועצה האזור ביישובי המ 

 מבוא 

( קובע: צו המועצות)להלן:    1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח)א( לצו המועצות  132סעיף  

לו המועצה על פי  , ככל שאצלה  63לפי סעיף    כל סמכויות המועצה שבתחומה,  "לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו,

ועד המקומי יהיה רשאי לעשות  וה  אלה.  מגבלות בסמכויותלרבות התנאים וה  החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה,

 ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה."  שימוש בסמכויותיו,

להאציל לוועדים המקומיים "את הסמכות לפעול,  1את המועצהבהתאם לסעיף זה, החליטה מלי

..." בין 2017ם בהצעת התקציב של הוועד המקומי לשנת בהתאם לפעילויות ולתקציבים המאושרי

ם טיפול ותחזוקת שטחי גינון, איסוף גזם והטמנתו, טיאוט התחומים המפורטים במסמך נמני

וס עשבים. במסמך מצוין כי "כל סמכות מואצלת וניקיון כבישים ומדרכות, הדברת מזיקים וריס

 קין".נהל תיכפופה להוראות החוק הרלוונטיות ולכללי מ

 עבודת הביקורת 

 א)ג( לפקודת העיריות 170 הביקורת נערכה על פי דרישת ראש המועצה, בהתאם לסעיף .1

 פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.ה)א( ל13ולסעיף 

התנהלות הוועדים המקומיים ביישובי המועצה האזורית גדרות ואת הביקורת נועדה לבחון את   .2

מפרסום מכרז לשירותי גינון, דרך , החל ב הציבוריבתחום גינון המרח התנהלות המועצה

הביקורת מתייחסת גם  .וכלה בביצוע העבודות ותשלומים לספק 2קבלן הגינוןהתקשרות עם 

 לגינון ולהוצאות הכרוכות בה.להיבט של צריכת המים 

 עבודת הביקורת בוצעה במספר מישורים: .3

 מיים ומעובדי הוועדים.מגזבר המועצה, מראשי הוועדים המקושיחות וקבלת מידע  .א

 עיון בדוחות הכספיים, בכרטסות רלוונטיות ובפרוטוקולים של ישיבות הוועדים. .ב

 ומסמכי תשלומים. קבלניםם הצעות מחיר, הזמנות, התקשרויות עמסמכי מכרזים, עיון ב .ג

 . 2018והמחצית הראשונה של שנת  2017שנת  -תקופת הביקורת  .4

ניכר מהוועדים המקומיים    בחירות לרשויות המקומיות וכי בחלק יש לציין כי במהלך הביקורת נערכו  

הקודמת,  גברי, בראשות הוועד ו/או בהרכבו. הנתונים מתייחסים אפוא לקדנציה - בוצעו חילופי 

 וכבר נודע לביקורת על שינויים שערכו הוועדים הנבחרים בתחום הגינון וצריכת המים. 

נתונים  ם על כל אחד מהיישובים ועל המועצה, אך גם עוד יש לציין כי בדוח מוצגים נתונים נפרדי 

מנקודת מבט השוואתית או נתוני רוחב. מטרת אופן הצגה זה היא לאפשר לימוד הדדי מעמיתים  

 
 14.2.17בישיבתה מיום  1
 לשמירת החיסיון העסקי והפרטי, קבלני היגונן מסומנים באותיות א"ב אקראיות. 2
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פקת לקחים כוללת שתסייע במניעת טעויות ותקדם את נושא הגינון וצריכת המים, תוך תשומת  וה 

 לב לצמצום עלויות וחיסכון. 

 רקע 

 רקע נורמטיבי  .1

 גינון כללי   1.1

 "  שוב יתנהל על ידי ועד מקומי.יכל י"קובע: צו המועצות ל 90סעיף  .א

להזמנת טובין או לביצוע התקשרות , שהוחל על הוועד המקומי, המועצות לצו 89סעיף לפי 

קבלת הצעות  ואמכרזים לצו, לרבות קיום על פי ההוראות שבתוספת השנייה תבוצע עבודה 

 .3פטורים ממכרזהם מיבסכו

בנוהל עבודה של המועצה בנושא ביצוע התקשרויות מתואר תהליך רכישת שירותים שערכם  .ב

ש"ח על פי מכרז שאינו פומבי )מכרז זוטא(, באמצעות פנייה לקבלנים   344,900-69,000עומד על  

הנכללים בספר ספקים שוועדת רכש מנהלת. ספר הספקים פתוח לעיון הציבור, ומובן שיכול 

 המקומיים. לשמש את הוועדים

רכישת טובין או , מוקדש פרק ל4לוועד המקומי, שהכין מבקר המועצה האזורית גדרות  תדריךב .ג

ועד המקומי יבוצעו אך ורק מספקים בעלי ורכישות אותן מבצע ה" . לפי התדריך,שירותים

 ."בתוקף 'חוק עסקאות גופים ציבוריים'אישור 

. לפי 1992-התשנ"ב ,חוק חובת המכרזיםללגבי מכרזים והתקשרויות, מופנה הוועד המקומית 

קבלת שירותים, עד המקומי חלה חובת המכרזים ו/או קבלת הצעות מחיר לועל הוחוק זה, 

רכישות טובין ומקרקעין וביצוע עבודות/פרויקטים שונים בהתאם להוראות התוספת השנייה 

עד, לא יחליט ועל הואם החוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית  המועצות. עוד מצוין כי   לצו

אם אין להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציבו  ,עד על התקשרות באותו חוזהוהו

 ועד. וושר של ההמא

במידת הצורך ובוודאי בטרם התקשרויות בהיקף כספי בתדריך מוצע לוועד המקומי לפנות "

 .  ולתיאומים מול מזכיר המועצה מקצועילייעוץ  מועצהל "משמעותי

 צריכת מים   1.2

צו המועצות האזוריות מטיל על המועצה האזורית אחריות לאספקת מים ושירותי ביוב. בנושא  .א

מוטלת, על פי מים האחריות לאספקת המחייב את המועצה בלעדית. , והוא החוק ברור ,ביובה

 .שיון האספקהיבעל ר, גם על 1959-חוק המים, תשי"ט

 
 ש"ח.  69,500-הסכום על כ עמד  2017בשנת   3

הופץ בקרב הוועדים המקומיים והוא כולל תדריך לוועד  . הדוח2016ראו דוח מבקר המועצה לשנת   4
 המקומי לגבי התנהלות מינהלית ותקציבית של היישוב ולגבי פעילות ועדת הביקורת היישובית.
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רך כלל לאגודה השיתופית ות ניתן בדמים בתחום המועצות האזוריהאספקת רישיון 

במועצות שובים הקהילתיים יבי. לחקלאותמים לצריכה ביתית וגם  החקלאית, אשר מספקת

 רישיון הספק לוועד המקומי. האזוריות ניתן 

החסרונות  ריבוי ספקים ופיצול בין אספקת שירותי מים לשירותי ביוב מעצים אתיש לציין כי 

 לקוטן.

מועצה לגבי מודל האסדרה המוצע לאספקת שירותי מים,    ריותועצות האזועמדת מרכז המלפי   .ב

( או תוכל להקים )או להצטרף/ו הביוב והמים אזורית תקים חברה עירונית לטיפול בנושאי

הוצאת הודעות חיוב   כמו  אגודה שיתופית אזורית. החברה תוכל להשתמש במנגנונים הקיימים,

ולהקטנת פחת של מערכת המים ץ כללי זקה ושיפוחאישמשו ללמועצה  יםוגבייה. דיבידנד

  המים. 

לפי פרסומי רשות המים, "יישובים במרחב הכפרי יכולים להגיש בקשות לרשות המים לשם  .ג

קבלת זכאות לתעריף מופחת לגינון ציבורי". אחד התנאים לקבלת זכאות הוא "מיפוי מלא 

עצמי באמצעות יישומון  לבצע באופןומעודכן של הגנים הציבוריים בתחום היישוב" אשר ניתן 

ייעודי שניתן להורדה בחינם מהאינטרנט. תנאי נוסף הוא התקנת מערכת השקיה יעילה 

 המאפשרת השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם.

בהתאם לכך, קבעה רשות המים את כמות המים במ"ק לדונם לשנה הנדרשת להשקיה יעילה 

וג צמחייה. מועצה אזורית גדרות נכללת באזור גאוגרפי "מרכז" ולהלן גאוגרפי וסלפי אזור 

 :בתחום נתוני ההשקיה היעילה

 קוב 640 -מדשאות  ▪

 קוב 430 -שיחים ועצים  ▪

 קוב 640 -ורדים ופרחים  ▪

 ממצאי מבקר המדינה   .2

ות בנושא התנהלות ועדים מקומיים במועצ  2009במסגרת הביקורת שערך מבקר המדינה בשנת  

 5נבחן גם תחום ההתקשרויות למתן שירותים מוניציפליים, ובתוכו גם שירותי גינון. אזורית,

לצו המועצות בדיקת המבקר הצביעה על התקשרויות עם קבלנים שלא על פי הוראות התוספת  

תוקף או -תקין, קרי: ללא קיום מכרז כמתחייב וללא חוזה חתום בר ובניגוד לכללי מינהל

פרטים מהותיים. נוסף על כך, אותרו חוזים שנחתמו שנים רבות קודם שבחוזים חסרו 

 שהשירותים ניתנו ללא התחשבות בתמורות הכלכליות שחלו במשק. לביקורת, כך 

  

 
"התנהלות ועדים מקומיים , 2009דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת משרד מבקר המדינה,   5

 ( 13.10.2010במועצות אזוריות" )
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 ממצאים 

 ההוצאות על גינון  .1

 סעיפי הגינון והמים בתקציב    1.1

ם, עד כדי חלק משמעותי ביותר מתקציב הוועדים המקומיי 2017ווה בשנת יסעיף הגינון ה .א

 מחצית ההוצאות בכל יישוב.

רכיב המים הובא בחשבון כמות שהוא, משום שכמעט כל הוצאות גינון כוללות הוצאות על מים  *
 . נון הציבוריית הגיההוצאה על מים ביישובים הייתה על השקי

יקוי ש"ח, כולל הוצאות על נ  194,900לפי הדוחות הכספיים, ההוצאה על רכיב הגינון עמדה על  ** 
מספר  וטיאוט מדרכות וכבישים. לצורך הביקורת נערך אומדן ההוצאה על גינון בלבד על פי
מקומי, העובדים ומספר ימי העבודה הנקובים בהסכם עם הקבלן, ובהתייעצות עם גזבר הוועד ה

 (. אומדן  -ש"ח )להלן  129,933והוא עומד על 

עולה כי חלקה של ההוצאה על מים צה ובמועמבחינת ההוצאות על גינון בכל אחד מהיישובים  .ב

 .25%, כאשר הממוצע עומד על 32%-5%מסך כל ההוצאה על גינון נע בין 

 

מים
25%

גינון
75%

התפלגות ההוצאה הממוצעת על מים וגינון מסך ההוצאה  

(כולל מועצה)על גינון ביישובים 

41%

24%23%

38%

33%34%

46%

מישר**כפר מרדכיכפר אביבגן הדרוםעשרתמשגב דבשדמה

*הוצאות על גינון מסך הוצאות היישוב
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 לפי יישוב: 2017להלן פירוט ההוצאות על גינון לשנת  .ג

 סה"כ הוצאות על רכיב המים הוצאות על רכיב הגינון  היישובשם 
הוצאה על 

סה"כ  גינון )ש"ח( 
 )ש"ח( 

 אחוז מסה"כ
 ל גינוןהוצאה ע

סה"כ 
 )ש"ח( 

 אחוז מסה"כ
 הוצאה על גינון

 144,380 29% 41,853 71% 102,527 גן הדרום 

 125,431 22% 27,911 78% 97,520 כפר אביב

 153,098 15% 23,165 85% * 129,933 כפר מרדכי

 201,739 32% 65,332 68% 136,407 מישר

 123,912 29% 36,330 71% 87,582 משגב דב

 102,371 32% 32,610 68% 69,761 שדמה

 166,886 5% 7,940 95% 158,946 **עשרת

 340,764 37% 127,502 63%  213,262 מועצה*** 

 אומדן  * 

. ש"ח לגינון חסכוני במים 27,000- קיבלו הקצבה של כהם  2016בשנת מוועד עשרת נמסר כי  ** 
 במדרון ברחוב האשל.  השתילה נערכה

רכיב הגינון כוללת הוצאות תשתית, שיקום קו מים, המועצה, ההוצאה על לדברי גזבר ומזכיר  *** 
. ההוצאה על רכיב המים מקומי עשרתהעברה לוועד  ומחשבים, אדניות ושתילים  אספקה והתקנת  

ועל  בים  מושאגודות המים בעל ידי  מסופקים  ומה. המים  כרות וכדי כבבית עלמין,  ב  השקיה  תכולל
 .אגודת מים עשרתידי 

מועצה משתתפת בהוצאות על גינון בעיקר בעשרת, עיינה הביקורת בנתונים ובדה שהלאור הע .ד

 הכספיים. להלן פירוט ההוצאות:

 )ש"ח(  2018תקציב  )ש"ח(  2017ביצוע  )ש"ח(  2016ביצוע  סעיף 
 130,000 127,502 189,183 מים, גנים ונטיעות 

 3,000 176 2,089 חומרים גינון 

 15,000 13,104 4,849 ציוד גנים ונטיעות 

 200,000 193,389 * 347,888 קבלניות גינון 

 8,000 6,593 5,059 כלים ומכשירים גינון 

 356,000 340,764 549,068 סה"כ גינון 

ש"ח השתתפות המועצה בהוצאות גינון של הוועדים  150,000-לדברי הגזבר, סכום זה כולל כ * 
 המקומיים.  

מסה"כ ההוצאה על גינון.  37%-על כבמועצה מים עמדה ההוצאה על  2017בשנת כאמור, 

 2018יין כי בתקציב (. יש לצ63%ההוצאה העיקרית הנוספת הייתה על העסקת קבלני גינון )

 . 2017תוכננה ההוצאה על מים בהתאם לביצוע 

ביצוע מגלה פערים ה)כולל צריכת מים( לעומת  2017בדיקת תקציבי הוועדים לגינון לשנת  .ה

או על הקושי לתכנן את ההוצאה. וכך,  ר על הקושי לעמוד במסגרת התקציבהמצביעים בעיק

מהתקציב המתוכנן.  29%-11%-פועל גבוהה בבגן הדרום, משגב דב ועשרת הייתה ההוצאה ב

)כפר אביב, כפר מרדכי, מישר  11%-3%הפערים בכיוון ההפוך היו קטנים הרבה יותר, 

שבר או קטן לתקציב לצורך טיפול בתקלות  והם מצביעים אולי על הוספת סכום (והמועצה

 צפויות, אשר לא נוצל במלואו בסופו של דבר.-לפתרון בעיות בלתי
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במושב שדמה מבוצע מעקב אחר ההוצאות בתחום הגינון בעיקר בידי הוועדה לענייני ביקורת 

"ר והמענה לטענות בתגובת יו  2018של המושב. לדוגמה, הממצאים בדו"ח ועדת ביקורת ממאי  

 הוועד, לרבות הסברים לפערים בהוצאות על מים ועל גזם לעומת התכנון. 

 ההוצאה לנפש    1.2

מלמדת על פערים גדולים, עד כדי עשרות  2017ההוצאות על גינון ומים להשקיה בשנת בחינת 

אחוזים, בין היישובים, בלא כל יחס לגודלם, בעיקר מבחינת מספר התושבים: ההוצאות על 

ש"ח.  78-ש"ח ל 8ש"ח וההוצאה על מים לגינון נעה בין  197ש"ח לבין  112נעות בין גינון לנפש 

בע בראש ובראשונה מאופים הכפרי של היישובים, קרי: שטחים פרטיים נראה כי הדבר נו

גדולים )משקים( ושטחי ציבור נרחבים לעומת מיעוט תושבים. אולם, להסכם עם קבלן הגינון 

 לרבות תעריפי המים, נודעת תרומה ניכרת לתופעה זו. וניהול משק המים ביישוב,

סה"כ הוצאות  שם היישוב
 )בש"ח( גינון 

ל גינון הוצאה ע
 )בש"ח(  לנפש

סה"כ הוצאות 
 מים )בש"ח( 

הוצאה על מים 
 )בש"ח(  לנפש

 70 41,853 171 102,527 גן הדרום 

 35 27,911 122 97,520 כפר אביב

 35 23,165 197 * 129,333 כפר מרדכי

 78 65,332 164 136,407 מישר

 53 36,330 128 87,582 משגב דב

 8 7,940 162 158,946 עשרת

 52 32,610 112 69,761 שדמה
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 קבלת החלטות בנוגע לגינון  . 2

 גן הדרום  2.1

 גינון שוטף .א

חרף בקשות הביקורת, לא התקבלו פרוטוקולים ומסמכים המעידים על תהליך כלשהו של 

 לטות. קבלת ההח

שביעות הרצון מקבלן הגינון השוטף, הוחלט בתחילת -על פי דיווח יו"ר הוועד הקודם, עקב אי

 להחליפו. הקבלן החדש נבחר על פי שלוש הצעות מחיר ונחתם עמו חוזה.  2018שנת 

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

לה בה התקבעל פי דיווח יו"ר הוועד הקודם, ההחלטה לשתול עצי זית בגינון באזור ההרח

מטעמים של חיסכון במים ועלויות גינון, שכן עצי זית הם עצים עמידים שאינם דורשים טיפול 

רב והשקיה מרובה. בחירת הקבלן נעשתה על סמך בחינת מחירי קבלנים בסביבה, ולא 

 באמצעים מסודרים.

 כפר אביב   2.2

 גינון שוטף .א

חן מספר הצעות של קבלני הוועד בנרשם: " 15.3.18בפרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 

 [' ביום א' לשיחת התרשמות."'קבלן אגינון. הוחלט לזמן את ']

 בפרוטוקולים מקובל לרשום החלטות ופחות את רוח הדברים. לדברי מזכירת הוועד: "...

 "שביעות רצון מהגנן קיימת כבר תקופה ארוכה ולכן הוא הוחלף בסופו של דבר. -אי

חת ההתרשמות" או כל פרוטוקול לגבי ההחלטה לבחור בקבלן עוד "שילא נמסרו לביקורת תי

החדש. כמו כן, לא התקבל כל מידע לגבי התהליך שקדם להעסקת הקבלן הקודם ולא ברור 

 כיצד התקבלה ההחלטה להעסיקו.

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

 חרף בקשות הביקורת, לא התקבל מידע בנושא זה.

 כפר מרדכי   2.3

 גינון שוטף .א

עולה כי הוועד נוקט צעדים להחלפת קבלן הגינון  2013מפרוטוקול ישיבת ועד מקומי מינואר 

וכי קיבל הצעות מחיר נוספות. ממידע שעולה מתכתובת דואר אלקטרוני, נראה כי בוצע הליך 

בחירה מובנה בשיתוף כל חברי הוועד. אולם, לא נמסרו לביקורת פרוטוקולים המתעדים את 

 לן הנוכחי וההחלטה להתקשר עמו בחוזה.עצם הבחירה בקב

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

שנמסר לביקורת מתעד החלטה לבצע פרויקט גינון: "הוחלט להניח   2013פרוטוקול נוסף משנת  

עציצים גדולים ליד מבנה הצרכנייה )פינת המחזור הישנה( וגינון הסובה ברח' הבריכה והכניסה 

 "ש"ח. 15,000-לשיכון א'. עלות כ

 לא ניתן אפוא לבחון את אופן קבלת ההחלטות בוועד..  לא נמסרו לביקורת פרוטוקולים נוספים
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 מישר 

 גינון שוטף .א

, אולם בשנים האחרונות לא ב'הוועד המקומי מישר העסיק במשך שנים רבות את קבלן הגינון  

גננים לברר על היה שבע רצון מעבודתו. בעקבות זאת, לדברי מזכירת היישוב, הם החליטו "

בסופו של דבר החלטנו לנהל  נוספים באזורנו: עלות, שביעות רצון, איכות העבודה וכדומה.

 "על אחזקה שוטפת ומשהגענו להסכמות, חתמנו על חוזה עבודה. [''קבלן ג']משא ומתן עם 

: "הוחלט 11.12.2017החלטות הוועד בנושא מתועדות בפרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 

. 2018[ המספקת שירותי גינון למושב... בסוף חודש מרץ 'קבלן בהתקשרות עם ]לסיים את ה

 ."2018לאפריל  1-[ ייכנס לעבודה ב'קבלן גהקבלן החדש ]

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

אושר ביצועו של  פרויקט גינון בכיכר האריה והוחלט  9.3.2017בישיבת הוועד המקומי מיום 

מסוימים(. אולם, הנתונים מלמדים כי הביצוע הועבר  נאים)בת 'קבלן דלבחור בהצעתו של 

 .ג'לידיו של קבלן הגינון 

". יש לציין כי ןגינוהקיבל את פרויקט  [''קבלן ג']קבלן הנמלך בדעתו ולבסוף מסתבר שהוועד "

 (.21.3.18 -הקבלן נבחר לבצע פרויקט סמוך מאוד לתחילת עבודתו ביישוב )לפי ההסכם 

 משגב דב  2.5

 טףגינון שו .א

חרף בקשות הביקורת, לא התקבלו הפרוטוקולים הרלוונטיים של ישיבות הוועד המקומי או 

של  ן אזכור רבכל תיעוד אחר לקבלת החלטות בנושא הגינון. לדברי מזכירת המושב: "...אי

נושא הגינון בישיבות של הוועד המקומי מכיוון שלרוב הדברים מתנהלים כשורה ובישיבת 

 ם לטיפול."הנהלה עולים נושאי

הם קבלן הגינון של מושב משגב דב במשך   'קבלן בבנוגע להעסקת קבלן הגינון הנוכחי מסרה: "

ם במושבים אחרים באזור לברר יותר מעשור... לאורך השנים הנהלת המושב התייעצה עם ועדי

כמה הם משלמים עבור שירות דומה, וכן קיבלה מספר הצעות מחיר טלפוניות, והוחלט 

 השרות שניתן לנו הנו טוב."שהמחיר ו

את רצון המושב, כבר לפני שנתיים, להחליף את קבלן הגינון  הגם יו"ר הוועד המקומי הביע

 ברירה אלא להתפשר מחוסר תקציב . אולם, לא נותרה להם2004המועסק כבר משנת 

 ומהעובדה שהציע את המחיר הזול ביותר.

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

המתייחס לגינון  2018הוועד המקומי מאוגוסט פרוטוקול ישיבה של לידי הביקורת נמסר 

 ברחוב הכורם. אולם, נראה שמדובר בעדכון ולא כנושא המועלה לדיון וקבלת החלטות.  

כאמור, לא נמסרו לביקורת פרוטוקולים נוספים ובשל כך יש קושי לעמוד על תהליכי קבלת 

 ההחלטות בתחום הגינון.
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 עשרת   2.6

 גינון שוטף .א

. נראה כי ההחלטות בדבר סיום ההתקשרות עם הקבלן הקודם 2012קבלן הגינון הוחלף בשנת 

ובחירת הקבלן הנוכחי התקבלו על בסיס נתונים ובתוך דיונים בישיבות הוועד המקומי. 

 בתחילת אפריל -החלפת קבלן גינון נרשם: " 22.3.12ועד מיום הופרוטוקול ישיבת לדוגמה, ב

נכנס לתפקיד בהתאם להצעת המחיר שהוצגה   ['קבלן ג]-ומסיים    ['קבלן ד],  מתחלף קבלן הגינון

 .."ואושרה.

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

וחברי הוועד עודכנו בעבודות  6הועלה נושא הגינון לא אחת בישיבות הוועד 2017-2018בשנים 

ון ריסוס גינון מיוחדות כגון ב"משולש ציבורי האשל/הגפן/הדקל" ובטיפולים מיוחדים כג

למניעת עשבייה. כמו כן, התקבלו החלטות לביצוע פרויקטים כגון שיקום גבעת עשרת ושיפור 

 ר הגזם.נראות את

פי שהוא בא לידי ביטוי בדוח יתרה מזאת, נראה כי בוצע מעקב אחר ביצוע החלטות אלה, כ

 .8.3.18ועדת הביקורת מיום 

 שדמה  2.7

 גינון שוטף .א

ראש, תוך התבססות על נתונים קבלן הגינון נעשתה בכובד  ניכר כי ההחלטה בדבר בחירת

 (.26.5.13והצעות מחיר )פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי 

הממצאים בדוח ועדת ביקורת   יתרה מזאת, נראה כי מבוצע מעקב אחר הוצאות הגינון, כדוגמת

גזם והמענה לטענות בתגובת יו"ר הוועד, לרבות הסברים לפערים בהוצאות ה 2018ממאי 

 ובהוצאות המים. 

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

( מתייחסת הוועדה לאופן קבלת החלטות בין היתר לגבי פרויקט 21.5.18בדוח ועדת הביקורת )

פרוטוקולים של ישיבות ועד וסיכום אסיפת  2כאמור  גינון: "לידי ועדת הביקורת הוגשו

 .עצים שמרימים את אבני המדרכהתושבים ולפיהן נראה כי ניתנה תשומת לב לטיפול בשורשי 

התקבלה החלטה בנושא זה כי אחד התושבים ידאג להביא יועץ בתחום זה ושהנושא יוחזר 

 לטיפול מהנדס המועצה."

ורת מאותו תאריך מתייחס יו"ר הוועד לנושא ריסוס נוסף על כך, במענה לדוח ועדת ביק

תפס במסגרת הגינון השוטף ולכן עשבייה: "...מבוצע בהתאם לצורך". ככל הנראה, תחום זה נ

 לא הובא לדיון בישיבת הוועד.

 
   23.7.17, 20.3.18, 29.11.17, 24.4.18וטוקולים של ישיבות הוועד המקומי עשרת מהתאריכים ראו פר  6

 . 7.6.17-ו
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 מועצה  2.8

 גינון שוטף .א

( לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת של 14/16פרסמה המועצה מכרז )מס'  2016באוקטובר 

שטחי ציבור בתחום המועצה האזורית גדרות. למכרז ניגשו חמש חברות וטווח הצעותיהן נע 

ש"ח. ועדת מכרזים התכנסה פעמיים, מאחר שהצעתו של אחד  120,000-ש"ח ל 49,900בין 

יכולותיו לעמוד בדרישות המכרז ולבצע  מהאומדן, ונדרשה בחינת 50%המציעים עמדה על 

ינון השוטף. בסופו של דבר, ולאחר בחינה מדוקדקת ומקצועית של באופן מיטבי את עבודות הג

 .י"א קבלןההצעה הזולה, המליצה הוועדה על בחירת 

התייצב הקבלן בעל ההצעה הנמוכה ביותר  24.11.16בתאריך תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ורה למתן הסברים בפני ועדת המכרזים שהתרשמה שהקבלן מודע לדרישות ומסוגל לבצען בצ

 "טובה.

הביקורת מבקשת לציין כי כשנה לאחר חתימת ההסכם לביצוע העבודות הנ"ל, נחתמה תוספת 

ש"ח לחודש על עבודה זו. במילים   800וללת שטחי גינון נוספים של כדונם ותשלום של  לחוזה, הכ

ש"ח בשנה, עדיין  59,500שילמה המועצה לקבלן הגינון סך של  2017מדצמבר אחרות, החל 

 נמוך הרבה יותר מיתר ההצעות שהוגשו במכרז. סכום

נה של קבלת החלטות. יתרה לגבי הגינון השוטף בבית העלמין, לא נמצא כי נערך תהליך מוב

 ולא חוזה עבודה על כל ההשלכות המשפטיות שלו. מזאת, עם הקבלן נחתם "הסכם הבנות"

בבית העלמין אינו מגיע לסכום הסכום המשולם לקבלן הגינון תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 "החייב במכרז.

 עבודות מיוחדות ופרויקטים  .ב

 ש.ויקטים מבוצעות בהתאם להחלטות ועדת רכמעבר לאמור בחוזה, עבודות מיוחדות ופר

 מכרזים והסכמי הגינון  . 3

 כללי  3.1

לפי צו המועצות, המועצה רשאית להתקשר עם ספק טובין או שירותים ללא מכרז בסכום שאינו  .א

 (. 2017ש"ח )לשנת  69,500-עולה על כ

הצעות  בנוגע לביצוע התקשרויות עם ספקים מפרט את מספר 7נוהל העבודה של המועצה

 ם:במכרז זוטא לשני טווחי סכומי המחיר הנדרשות לקבלת החלטה על בחירת ספק

 ארבעה ספקים -ש"ח  172,400-69,000 ▪

 שישה ספקים -ש"ח  344,900-172,400 ▪

 מעבר לסכומים אלה נדרש מכרז פומבי.

 
 לפי נוהל ההתקשרויות המעודכן, יש לקיים מכרז פומבי לגבי כל סכום העולה על הסכום הפטור ממכרז. 7
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 במרבית היישובים מועסקים קבלני הגינון מזה שנים רבות, לעתים טרם כהונת הוועד המקומי .ב

התקשרו הנוכחי. משום כך, היה קושי לאתר מסמכים המעידים על תהליך הרכש שבסופו 

הוועדים עם הקבלנים. לדוגמה, במשגב דב מועסק קבלן הגינון יותר מעשור. מזכירת הוועד 

התייחסה לדרישה לבחון הצעות מחיר ולנהל תהליך של בחירה על סמך תוצאות בחינה זו: 

התייעצה עם וועדים במושבים אחרים באזור לברר כמה הם  "לאורך השנים הנהלת המושב

דומה, וכן קיבלה מספר הצעות מחיר טלפוניות, והוחלט שהמחיר  משלמים עבור שירות

 רות שניתן לנו הנו טוב."יוהש

 תהליך הרכש  3.2

בכפר מרדכי בוצע תהליך מובנה לבחירת הקבלן אשר החל בהכנת רשימת "דרישות מקבלן  .א

מערכות בכפר מרדכי" לגינון )גיזום, כיסוח, ריסוס עשבייה, גירוף וניקוי, אחזקת  אחזקה וגינון  

השקיה(, לאחזקה וניקיון )פסולת, סחף ועלים כולל מפוח(, לפינוי גזם מהבתים )איסוף ופנוי 

גזם מהדיירים לאתר הגזם( ועבודות רג'י )מבצעים יזומים לגיזום וניקיון(, תוך ציון מקומות 

 ב.העבודה ביישו

 בלת ההחלטות:חבר הוועד שניהל את התהליך הכין לוח השוואה לעיון חברי הוועד בטרם ק

 קבלן ב' השירות
 )כולל מע"מ(

 'קבלן ג
 )כולל מע"מ(

  'קבלן ו 
 )כולל מע"מ(

  ' קבלן ז
 )כולל מע"מ(

    ש"ח  7,020 גינון 

    ש"ח  1,404 אחזקה וניקיון

 ש"ח  11,500 ש"ח  15,210 ש"ח  11,700 ש"ח  8,424 סה"כ שוטף

     עבודות במבצעים: 

צוות גיזום כולל 
 רכב ועגלה 

    ש"ח  2,106

צוות לניקיונות 
 כולל כלים 

    ש"ח  1,638

ללא  , לפי מפרט הערות
התחייבות ליום  

 קבוע

 3צוות של 
פעמים   4עובדים, 

 בחודש

מתחייבים ליום 
קבוע בשבוע, 

כולל חומרי 
 ריסוס ודישון

אחזקה חודשית 
יון לפי + ניק
 מפרט

לאחר דיון בין החברים בדואר אלקטרוני, אשר התייחסו  ג'ועד היישוב החליט לבחור בקבלן 

[ הינה הזולה 'קבלן בהצעות. הצעת ] 4בין היתר לטיב העבודה: "למען הסדר הטוב הוגשו 

 [."'קבלן גביותר. אכן מניסיוננו אינו עומד ברצוננו. ההצעה השנייה הייתה של ]

באופן סדור, תוך שגזבר הוועד פונה ליועץ משפטי להכין חוזה  ת בוצעההתקשרו גם תהליך

ימי עבודה  4ש"ח בעד  12,000-ה 1.3.2013-המפרט את הסעיפים ומתייחס לתמורה: "החל מ

ש"ח... בעד עבודות רג'י   2,500ימי העבודה הרגילים בכל חודש תוספת של   4בחודש.... נוסף על  

 בד לכל יום עבודה..."ש"ח לכל עו 500 -בהתאם לדרישת הוועד 

 טיוטת ההסכם אושרה בידי חברי הוועד.
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עדכון  -בסופו של תהליך דיווח הוועד לתושבים על התהליך ותוצאותיו במסמך פעילות הוועד 

)ללא תאריך(: "גינון ציבורי: הוועד קיים מכרז לבחירת קבלן גינון וניקיון. תכולת  1מס' 

 העבודה שהוגדרה:

 הגינון הציבורי בכפרפת של כל ה שוטתחזוק ▪

 גיזום חריג, שתילות וכו' -ביצוע עבודות חד פעמיות  ▪

 ניקיון הכפר ▪

(. אנו מצפים לשיפור משמעותי של 'קבלן גבתחילת החודש החל את עבודתו הקבלן החדש )

 השירות לתושב והמראה הכללי של הכפר."

החליט על היערכות למכרז פר מרדכי בהמשך לכך, נמסר מוועד היישוב: "הוועד המקומי של כ

לשפר את השירות   -מטרות    2חדש לקבלן גינון, אשר יבוצע בתקופה הקרובה, וזאת כדי להשיג  

 ולהוזילו."

על זו של  'קבלן חבעשרת בוצע תהליך רכש. ועד היישוב העביר לביקורת הצעת מחיר נוספת מ .ב

 מ(:וללים מע"הקבלן הזוכה. להלן השוואה בין הצעות המחיר )מחירים כ

 (*10.1.17) קבלן ג'  (15.1.17) ' קבלן ח השירות

 ש"ח  8,800 ש"ח  9,700 שירותי ניקיון לאורך כל היישוב

 ש"ח  8,000 ש"ח  9,200 גינון שטחים ציבוריים לפי מפרט שהוגש 

 ש"ח  6,000 ש"ח  7,500 איסוף גזם מהתושבים לאחר הגיזום 

 גינון ואיסוף גזם.קת * מתוך הארכת הסכם שירותי ניקיון, אחז  

לימי , לרבות הצעות מחירמהקבלן מבקשים הם שנה וחצי  עד שנה לדברי יו"ר הוועד, מדי

 תגבור.

 מעל ומעבר לסכום הפטור ממכרז:  2017כל היישובים שילמו לקבלני הגינון בשנת  .ג

 שדמה, משגב דב, עשרת, גן הדרום, כפר אביב -ש"ח  172,400-69,000 ▪

 ישרכפר מרדכי, מ -"ח ש 344,900-172,400 ▪

לגבי מספר הצעות המחיר שהתקבלו בעת המכרז לגינון השוטף ועבודות נוספות או תהליך 

הרכש, קיים מידע מועט בלבד: בעשרת התקבלו שתי הצעות מחיר בעוד שנדרשו ארבע ואילו 

התקבלו חמש בכפר מרדכי התקבלו ארבע הצעות מחיר בעוד שנדרשו שש הצעות. במועצה 

, כאשר נדרשו ארבע הצעות. יש לציין כי מדובר בגינון שטחי במסגרת מכרז פומביהצעות 

הציבור וכי שטח בית העלמין לא נכלל במכרז. לגבי גינון בית העלמין, לא נערך מכרז ולא 

 התקבלו הצעות מחיר כלל.

הליך של הצעות בבדיקת עבודות מעבר לגינון השוטף נמצא כי בחלק מהיישובים התקיים ת .ד

 גמאות להלן:ר, כפי שעולה מהדומחי

עת הועסק קבלן הגינון הקודם, נמסרה לו גם עבודה נוספת מעבר לגינון השוטף,   -  גן הדרום ▪

ש"ח כולל מע"מ.  7,190אשר כללה שתילת שני עצי זית ופריסת חלוקי נחל מסביבם, בסך 

בלן גינון בל הצעה בעל פה מקיו"ר הוועד הקודם מסר כי העבודה נמסרה לקבלן לאחר שקי

ראה לו שהמחירים שנדרשו סבירים. בפעם השנייה שבוצע פרויקט גינון ונשתלו עצי נוסף ונ

, אולם, זאת, לאחר 'קבלן א -זית, אמנם נמסרה העבודה לקבלן הגינון השוטף באותה עת 

 שהתקבלו שלוש הצעות מחיר ונבחרה ההצעה הזולה ביותר.
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 עות מחיר כדלקמן:ורם התקבלו שתי הצות פיתוח ברחוב הכלביצוע עבוד - משגב דב ▪

 מחיר 'קבלן ב מחיר 'קבלן ט

הכשרת שטח, תיחוח +  ש"ח  150 הכשרת שטח 
 קומפוסט 

 ש"ח  350

התקנת בקר השקיה כולל  ש"ח  500 ראש מערכת גלקון פילטור וסת
 מסנן, מפחית לחץ, מחבר לשעון

 ש"ח  850

   ש"ח  100 יחידות20X10 (20 )צינור מוביל 

כולל  16/05ף טפטו צינור
 יחידות(  200מחברים )

מ"א צינון טפטוף  100פריסת  ש"ח  800
יחידות שתילה(  200) 0.5כל 

 כולל מקבלים ומחברים 

 ש"ח  700

   ש"ח  150 יחידות( 5שק כופתיות )

שתילים רב שנתיים ביצן ננסי 
X 6 (300  )יחידות 

 ליטר   1ננסי ממיכל  ביצן ש"ח  1,800
 יחידות(  200)

 ש"ח  2,800

 ש"ח  4,700 סה"כ** ש"ח  4,095 סה"כ*

על הצעת המחיר מצוין: "לתייק תיק הצעות 
 "אושרמחיר נמסר לביצוע 

על הצעת המחיר מצוין: "לתייק תיק הצעות 
 "לא אושרמחיר 

ש"ח. הפער מהצעת המחיר נובע  4,390בסופו של דבר שולם לקבלן שביצע את העבודה סך של  * 
 יחידות ביצן ננסי. 42בעיקר מתוספת של 

ערערים ". מדובר ב"להפחית ערערים" מצוין  . על גבי ההצעהש"ח 7,700ההצעה עומד על סה"כ  ** 
 . ש"ח 3,000 " בעלות שליחידות  200 -ליטר  1מיכל  מונט ג'וליפ
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 הסכמים עם קבלני הגינון  .  4

 פרטי ההסכם  4.1

על פי נבחר  חדש  הגנן  . ה 2018והוא הוחלף בתחילת    ,"בירושה "קיבלו גנן  לדברי יו"ר הוועד הקודם, הם   (1)
- רב  רבות ללא חוזהשנים  ככל הנראה  עבד  שקבלן הקודם  יגוד ל, בנחוזה  ונחתם עמו  הצעות מחיר  שלוש
 .תוקף

מאחר שההסכם המקורי לא אותר, התקבל מכתב מיו"ר הוועד המפרט את עבודת הגינון ואופיה. כמו  (2)
הוחלף הגנן, אך בתקופת הבדיקה טרם נחתם עמו חוזה מאחר שהוא היה   2018כן, בתחילת שנת 

 בתקופת ניסיון.  
 . "בהמשך לסיור שנערך"וין כי הוא מהווה סיכום הדברים בפתח ההסכם מצ (3)
 התוספת נחתמה עקב הצורך בתוספת ימי עבודה לשם "תגבור העבודות במושב ולאור השינויים בשטח".  (4)
 לפי דיווח שהתקבל מוועד המושב. (5)
ם  ניקיון, שניי לעבודת -לפי ההסכם יכלול צוות העבודה שישה פועלים + טרקטור/טנדר ועגלה: שניים  (6)

 לפינוי ואיסוף גזם מהבתים לאתר. -לעבודת גינון ושניים  -
 בפועל, הגיע הקבלן בימי חמישי. (7)

 [. לא נחתמו הארכות. הוא המשיך."2018"הקבלן הפסיק לעבוד, בחודש אוגוסט ]מזכיר המושב מסר כי  
אבל ללא למשל כתוב שיהיה צוות , חוזה הגינון לא תקין יו"ר הוועד הקודם ציין בפני הביקורת כי

 פירוט. 
קיימת תוספת לחוזה: שטחי גינון נוספים על המפורט בנספח א' וכן התייחסות למתן שירותים בעת  (8)

 חירום. 
נחתם עם הקבלן כתב העברת זכויות,  13.3.18. בתאריך 'קבלן זהחליף הקבלן את שמו ל 2018בתחילת 

 . 1.1.18-החל מ

 הערות מועדים וצוות תוקף ההסכם הקבלן היישוב 

 ( 1)  ללא הסכם  -  2017שנת  'קבלן י דרום גן ה

  -  2018שנת  'קבלן א
 לא אותר הסכם

  

 ( 2)  לא אותר ההסכם 'קבלן י כפר אביב

 4.2.15 -הסכם מקורי  'קבלן ג כפר מרדכי
 22.1.17 -תוספת 

 פעמים בחודש  4ימי חמישי, 
 -שבוע ראשון ושבוע שלישי בחודש  -צוות 

  -ביעי בחודש עובדים; שבוע שני ושבוע ר 4
 עובדים  3

 

 30.4.19-1.5.18 'קבלן ג מישר
 
 
 

 ימי ראשון
 עובדים  3 -צוות 

 טיפולים חודשיים  3 -אוקטובר -מארס
 טיפולים חודשיים  2 -פברואר -נובמבר

 

+ אופציה   1.4.10-31.3.15 'קבלן ב
 להארכה בשנה נוספת

 לא מצוין יום עבודה 
 לא מצוין מספר עובדים

(3 ) 

תוספת  - 12.11.15
 לאחזקה שוטפת

"הגעות" בין החודשים  8תוספת של 
 אוקטובר-מארס

(4 ) 

  - 19.1.14 .לא אותר חוזה 'קבלן ב דבמשגב 
 הצעת מחיר חתומה

 שני ימי עבודה בני שמונה שעות בחודש 
 עובדים  2 -צוות 

(5 ) 

  ימי רביעי 10.4.12-10.1.13 'קבלן ג עשרת

  -הארכת הסכם 
10.1.18-10.1.17 

 ימי רביעי  
 עובדים  2 -צוות 

(6 ) 

+ אופציה 31.6.14-1.7.13 'קבלן ב שדמה
להארכה בשנה נוספת 

 )העסקה תיבחן מדי שנה(

 ימי שלישי 
ובתנאי של הקבלן פי שיקול דעתו ל - צוות

 חוזההשיעמוד בכל המטלות לפי 

(7 ) 

+  27.11.16-26.11.17 א"קבלן י מועצה 
הארכות אוטומטיות מדי 

 שנה 

ת עובדים מקצועיים + מנהל עבודה צוו
 גיזוםמוסמך; צוות 

 לפחות פעם בשבועיים 

(8 ) 
 

  -הסכם הבנות  'קבלן ט בית עלמין
 1.2.17-החל מ

  לא מצוין



35 
 

 עבודות מיוחדות  4.2

. ביישובים גן ניםקבלהם עם מיגינון השוטף אשר מצוינות בהסכעבודות מעבר להיפורטו להלן 

 .הסכם תוקף או שלא אותר-הקבלן עבד ללא הסכם בר -הדרום, כפר אביב ומשגב דב 

 כפר מרדכי  .א

החוזה עם קבלן הגינון מתייחס לעבודות רג'י: יום עבודה של צוות הגינון לגיזום יזום, כולל 

וכן יום עבודה יזום לצוות ניקיון כולל כלים. עבור ביצוע  של אתר הגזם והפסולת, כלים ופינוי

 עבודות רג'י בהתאם לדרישות הוועד יקבל הקבלן תשלום נפרד. 

ברזים ההשקיה והמחשב החוזה מתייחס גם לאחזקת מערכת ההשקיה, ומחריג את 

 מחלקי החילוף הכלולים בעבודות אחזקה אלה. חשמלייםה

 מישר  .ב

( נאמר: "בפרויקטים מיוחדים 'קבלן במושב בתקופת הביקורת )בחוזה עם הקבלן שהועסק ב

רשאי יהיה הכפר לקבל הצעות מחיר נוספות". לא מצוינים מחירים או עבודות מעבר למפורט 

 ברשימת העבודות.

בגובה מעל (, הוא יקבל תשלום נפרד לגיזום עצים 'קבלן גלפי החוזה עם קבלן הגינון הנוכחי )

מחיר(. כמו כן, העבודה השוטפת לא תכלול ריסוס עשבייה בצדי דרכים שלושה מטר )לפי הצעת  

ובשטחי בור. ריסוס יבוצע אחת לשישה חודשים במקום יום גינון, והוא אינו כולל חומרים. 

תיקון תקלה שיטפל בה תדווח וכי הקבלן יקבל תשלום על כל  כל תקלה    מצוין כינספח לחוזה  ב

ערכות ההשקיה והציוד והחומרים הנלווים מפורטים תיקוני מ חשבונית נפרדת. אמצעותב

 ש"ח + מע"מ. 250 מ"מ ישלם הוועד המקומי 25בלוח. לדוגמה, עבור תיקון פיצוץ קו 

 עשרת  .ג

בחוזה בין ועד מקומי עשרת לקבלן הגינון מצוין במסגרת פעולות הניקיון כי חול שיצטבר על 

 . ופל בנפרדכבישים ומדרכות יט

 השלמות שתילה ופיתוח אזורים חדשים.ם תמחור נפרד יקבלו ג

עד  1.9.16נוסף על אלה, חתם הוועד על הסכם שירותי פינוי אתר גזם מרכזי ביישוב )תוקף: 

 ( שיבוצעו אחת לשבוע בתשלום נפרד.10.1.19

 שדמה  .ד

לן להגיש הצעת מחיר ההסכם עם הקבלן קובע כי לביצוע עבודות שאינן נכללות בו יידרש הקב

ת הכפר: "תוספות שתילת צמחייה, עצים, מערכות השקיה, וטיפול בחורשה לאישור הנהל

( יבוצע רק לאחר קבלת הצעת מחיר ]...[בתחום השכונה )גבעת שדמה, והחורשה בסמוך למשק  

 במידה ותאושר ע"י ההנהלה בכפר".

 מועצה  .ה
הגינון בחוזה עם קבלן הגינון "עבודות  לגבי גינון שטחי הציבור ברחבי המועצה, מוגדרות

והאחזקה". חלק מההגדרה כולל פעולות שהן מעבר לגינון השוטף: "ביצוע ביקורות תקופתיות 

חודש ספטמבר של כל שנה לבדיקת סיכונים ונזקים לגוף ולרכוש העלולים להיגרם בקבועות 

ורות לאחר סערות ומזג אוויר מעצים וצמחייה לפני סופות צפויות )רוחות וגשמים עזים( וכן ביק
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וני לאיסוף ענפים שבורים, עצים וצמחייה קורסים, וגיזום כל הנדרש עקב התנאים קיצ

 כאמור."

 בתוספת לחוזה נכלל תחום שירות נוסף במסגרת עבודת הגינון והוא שירותי גינון בעתות חירום.

ים, שתילים, צנרת גינון, בהסכם גינון בית העלמין מצוין במפורש כי ההסכם אינו כולל "חומר

השקיה, ממטרות, חלקי חיבור" וכי עלויות החומרים יחולו על המועצה. הסכם זה מחשבי 

מתייחס גם לפעולות מורכבות כגון "גיזום מורכב, כריתה מורכבת או כל פעולה חריגה וגדולה 

 בהיקפה". במקרה כזה, תוגש הצעת מחיר נפרדת ותאושר בנפרד בתשלום נוסף.

 ון שתילת צמחים עונתיים וריסוס והדברה כולל חומרים.להיפך, הגינון השוטף כולל עבודות כגו

 מכרזים משותפים  4.3

 כללי .א

מטילה על  2009דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת אחת ההמלצות של מבקר המדינה ב

משרד הפנים ועל המועצות האזוריות להסדיר את תחום המכרזים במשותף, באמצעות הכלים 

לה, קובע מבקר המדינה, מעניקים למועצות האזוריות העומדים לרשות המועצות. כלים א

יתרון יחסי, לעומת הוועדים המקומיים, בקיום מכרזים ובהתקשרויות לרכישת שירותים 

 דל, במקצועיות, בהתמחות ובניסיון. בגו -מוניציפליים 

 אפשרויות שיתוף במועצה .ב

קציבי לממן את שירותי בשיחות עם ראשי הוועדים ומזכירי היישובים, הם עמדו על הקושי הת

הגינון ביישובם. מרביתם לא ראו יתרון בפעולות גינון משותפות עם מושבים אחרים. להיפך, 

 איכותו ועל יחסי הגומלין המקומיים מול הקבלן.הם חששו שרכישת שירות משותפת תשפיע על  

ו לכונן נציגים אחרים מהמושבים ציינו בפני הביקורת כי חרף הניסיונות שעשו, לא הצליח

 'קבלן בשיתוף לרכישה מרוכזת. ראוי לציין כי במרבית היישובים מועסקים שני קבלנים: 

 .ג', הוא הוחלף בקבלן ב'קבלן . זאת ועוד, במספר מקרים של חוסר שביעות רצון מ'קבלן גו

על כל פנים, יש לזכור כי תחום הגינון ביישובים נכלל בין התחומים שהמועצה האצילה לוועדים 

 קומיים ועל כן הוא נמצא רשמית בתחום אחריותם. המ

 עבודת קבלני הגינון  .5

 שירותי קבלני הגינון  5.1

נים עולה שונות רבה בין משיחות עם ראשי הוועדים ומעיון במסמכי התקשרות עם הקבל

היישובים: הקבלנים עוסקים במגוון תחומים לבד מהגינון השוטף. חלקם מטפלים בתשתיות 

השקיה וצנרת(, באיסוף גזם ופינויו לאתר הגזם ובניקיון כללי של היישוב, הגינון )מערכות 

 שימוש במשאית טיאוט.תוך בעיקר מדרכות וצדי דרכים ולעתים גם 

הגבלה בם במועצה, הקבלן מספק יום עבודה של צוות עובדים בשבוע, לעתים במרבית היישובי

מנהל עבודה וציוד גינון וניקיון. לארבע פעמים בחודש. בדרך כלל, מגיע צוות העובדים עם 

 בהתאם לאופי העבודה, מופעלים לעתים כלי רכב ייעודיים כגון טרקטור ובובקט.
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 הגינון  עבודת  פרטי   5.2

עבודת 
 הקבלן

 מועצה שדמה עשרת משגב דב מישר כפר מרדכי כפר אביב גן הדרום

 ( 7) ( 6) ( 5) ( 4) ( 3)  ( 2) ( 1) כללי
כיסוח )כולל  מדשאות

 כדורגל(מגרש 
כיסוח דשא וקיצוץ  כיסוח 

 פאות
קצירת דשא אחת 

 לשבועיים
קצירת דשא 

 אחת לשבועיים
לפחות אחת כיסוח 

 לשבועיים
 כיסוח ואחזקה; 

בית עלמין: כיסוח הדשא על 
 פי הצורך

גינון בשיחיות,    גיזום שיחים
 גיזומים

גיזום צמחייה  שדרת בוגנוויליות
 בכל אזורי הגינון

פולשת ו/או גיזום צמחייה  
חוסמת דרכי הליכה / נסיעה 

 שעות 48תוך 
 בית עלמין: גיזום

ענפים בולטים  שדרת דקלים, חורשה גיזום והרמת נוף  גיזום  גיזום עצים
 בלבד

צוות גיזום מקצועי, גיזום לפני  הגיזום ותמיכ
 סופות צפויות

 בית עלמין: גיזום מתון
פרחים 

וצמחים 
 עונתיים

שתילת עונתיים 
 ם נפרדבתשלו

הוספת צמחים 
 בתשלום נפרד

טיפול בערוגת עונתיים 
 )כולל חומרים וצמחים(

 -ערוגות ורדים 
גיזום חורפי וקיטוף 

 שוטף

השלמת שתילה  שתילים
 בתשלום נפרד

צמחים עונתיים  1,000אספקת  
 שנתיים-רב 200-ו

 בית עלמין: לא כולל
ריסוס וכיסוח  עשבייה

עשבייה ע"י קבלן 
 אחר

ים מגוננים, ריסוס שטח 
מדרכות וסביב עמודי 

 חשמל

ניקיון ערוגות 
 מעשבייה

ערוגות ניקיון  
 מעשבייה

 (שולייםה )כולל הדבר
 

 

מערכת ממוחשבת  השקיה
בשילוב עם פתיחה 

ידנית, לא 
 חסכונית

תיקונים 
במערכת 
ההשקיה 

 בתשלום נפרד

אחזקת המערכת כולל 
חלקים )ללא מחשב 

השקיה וברזים 
חשמליים(, ביקורת 

 שבועית
 

"הקפדה על משק 
מים לא בזבזני, 

 טיפול בצנרת"

רכת טיפול ותיקון המע
 אחת לשבועיים

 תחזוקת
מערכות מים 

בלאי  - וצנרת
 בלבד

 חיסכון במיםתוך 
תקינות ועלויות; בדיקת 

כולל  ,מערכתותיקון ה
 מחשב ומגופים חשמליים

השקיה, תחזוקה שוטפת של 
מערכות ההשקיה, טיפול 

נגרם מעבודת בפיצוץ בצנרת ה
 שעות  4הקבלן, תוך 

בית עלמין: מענה לתקלות 
שעות, לא כולל  4מים תוך 

 חלקים וחומרים
דישון 

 וריסוס 
ריסוס  

 בתשלום נפרד
הדברת מזיקים,  דישון/זיבול לפי הצורך

 ריסוס
 -ריסוס  

 בתשלום נפרד
 ריסוס ודישון כולל חומרים 

גירוף, ניקוי וקלטור    שונות
 גזם; מפוחשוטף; פינוי 

מתומחר לפי  עבודת טרימר 
 יומיות

  

ניקיון תעלות  ניקיון
 בלבד

טיאוט 
 בתשלום נפרד

פינוי גזם ופסולת 
מעבודות הגינון לאתר 

מורשה; ניקיון רחובות 
כבישים ומדרכות ושטחי 

 שעשועיםגינון וגני 

  י )ערוגות(ניקיון כלל
 

יום עבודת צוות: 
מטאטא, מפוח, שקיות, 

עלים,  איסוף ופינוי
ניירות, בקבוקים, ניילון 

 וכו' בכל שטח המושב

כבישים 
ומדרכות 

עלים, לכלוך מ
 וצואת כלבים

ענפים שנשרו  ופינוי איסוף
פסולת מוצקה משטחי ו

הנוי והשטחים 
; ניקיון הציבוריים

ת פעמיים לפחו)מדרכות 
 כולל עלים (בחודש

 איסוף עלים ופסולת
בית עלמין: ניקוי שבילים, 

ן הקברים, ניקוי מעברים ובי
חנייה, פחי אשפה, טיאוט 

 )חצרנות(

 לא אותר. החוזהולם הוחלף הקבלן והוחתם על חוזה, א 2018יו"ר הוועד הקודם מסר לביקורת כי קיבל את הגנן "בירושה", אשר ככל הנראה עבד ללא חוזה. בתחילת שנת  (1)
 , אך טרם נחתם הסכם עם הקבלן החדש. לא נמסרו פרטים מוועד היישוב לגבי הגינון השוטף. המידע בלוח נלקח מהחשבוניות.2018שנת הקבלן הקודם עבד שנים רבות ביישוב, ללא חוזה. הוא הוחלף באמצע  (2)
 מאוחר יותר תוספת לגבי תגבור ימי עבודה ב"תקופות עומס צימוח, גיזומים, חגים". ה בשלב פשטחי גינון. להסכם צור 20ההסכם כולל רשימה של  (3)
 על פי מכתב מיו"ר הוועד. התקבלה רשימה של חמישה אתרי גינון. ההסכם לא אותר. -המידע בלוח  (4)
 ".את הגינון ברמה גבוהה תוך כדי שמירה על הקיים"תחזק . לפי ההסכם החדש, הקבלן ילפי ההסכם המקורי, "תכולת ההסכם היא בדבר שירותי ניקיון, אחזקת גינון בשטחים הציבוריים ואיסוף גזם" (5)
 קבלן כולל טיאוט כבישים )פעם בחודש( וניקיון רחבת המועדון )אחת לשבוע(. לחוזה מצורפת רשימה של אתרי הנוי בשדמה.החוזה עם ה (6)
דונם( חרף העובדה שהדבר  2-ין )כמבוצע בידי גנן אחר במסגרת "הסכם הבנות". גנן בית העלמין מסר כי הוא מטפל בכיסוח המדשאה בבית העלמההסכם כולל רשימת אתרי גינון ושטחיהם. גינון בית העלמין  (7)

 נכלל ברשימת העבודות ושטחי הציבור שבחוזה קבלן הגינון של שטחי הציבור בתחום המועצה.
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 הקבלן   פיקוח על עבודת  5.3

הפיקוח על עבודת קבלני הגינון מבוצע בדרכים שונות בכל אחד מהיישובים. בדרך כלל, נציג 

 67 5 4 3 12. ה ובוחן את תוצאותיההוועד או מזכיר היישוב מלווה את העבוד

שביעות רצון מעבודת הגינון ולעתים ציינו כי הם בתהליך של סיום -בחלק מהוועדים הביעו אי

קבלן הגינון או שכבר החלו להעסיק קבלן חדש. אף על פי כן, במרבית  ההתקשרות והחלפת

יחסות בחוזה לפיקוח המקרים, לא מבוצע הליך פורמלי של דיווח/יומני העבודה ואף אין התי

 על העבודה, גם כאשר מדובר בהתקשרויות חדשות יחסית.

 גן הדרום .א

לו עבודות מסוימות שעליו  יו"ר הוועד נפגש עם קבלן הגינון בתחילת יום העבודה ומראה

לעשות. לעתים הגיע במהלך היום לעקוב אחר ביצוע העבודה. לטעמו, הפיקוח לא היה מספק 

 ה מאיכות העבודה.שכן הוועד לא היה מרוצ

 כפר אביב .ב

מוועד היישוב נמסר כי בוצע פיקוח על עבודת קבלן הגינון בידי חבר ועד שמונה כאחראי על 

 נושא הגינון.

 כפר מרדכי .ג

שביעות רצון מהשירות של קבלן הגינון הקודם )לפני -ממסמכים שנמסרו לביקורת מסתמנת אי

מנם, בחוזה שנחתם עם קבלן הגינון הנוכחי (, ותרעומת על היעדרויותיו המרובות. וא2013שנת  

ניתנים בידי הוועד אמצעים שיוכל לנקוט בהם כנגד הקבלן במידה שלא יעשה את עבודתו 

הרשות לוועד להתערב באופן סביר בעבודת הקבלן, במהלך העבודה, צורת כנדרש: "...תהא 

דות הקבלן... לא העבודה הנכונה והרצויה וביצוע מדויק של ההוראות"; "בכל מקרה שעבו

יעמדו ברמת ביצוע נאותה, יהיה רשאי הוועד, להפסיק עבודות הקבלן ו/או עובדיו ולהעסיק 

 הקבלן בהוצאות שיגרמו לוועד בשל כך." בעלי מקצוע אחרים במקומו ולחייב את 

 על כל פנים, גזבר הוועד דיווח: "החתימה על פקודת התשלום מהווה את אישור הביצוע."

כפר מרדכי: "הפיקוח על עבודת הקבלן בוצע בידי יו"ר הקודם של הוועד, אשר היה, תגובת ועד  

 ביצוע."כמובן, מורשה חתימה וחתימתו על פקודת התשלום היוותה אישור ל

 מישר .ד

מהוועד נמסר כי יו"ר הוועד מסיירת בכפר עם הקבלן לפחות אחת לשבוע ו"נותנת דגשים 

 ותכנית עבודה".  

הקבלן מצוין כי "יום למחרת ביצוע העבודה תקיים המזכירה סיור ותראה בחוזה העבודה עם 

הביצוע לעומת מה בוצע ומה לא בוצע. בתום הסיור יופץ לקבלן מסמך המציג את סטטוס 

 התכנון."

 
1  
2  
3  
4  
5   
6  
7  
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 משגב דב .ה

הפיקוח על עבודת הקבלן בוצע בתקופה שנבדקה בידי יו"ר הוועד, אשר הביעה שביעות כללית 

ם מתעוררות בעיות או שהעבודה לא בוצעה לשביעות רצונה, היא מזמנת מעבודתו. לדבריה, א

 אותו והוא מתקן או משפר את הביצוע.

 עשרת . ו

ועד המקומי )עם חותמת הוועד וחתימה(, המפרטים את התקבלו דוחות חודשיים של הו

דוח כל העבודות שבוצעו בכל חודש: גינון, ניקיון, איסוף ופינוי גזם. לגבי צוות הגינון מצוין ב

: "רחוב ריזה, רחוב הרימון, רחוב האשל, רחוב התאנה. כיסוח מדשאות וגיזומים עם יחודש

בדוחות  עות צוין ביצוע "יום אקסטרא".חרמשים". במידה שמדובר בחודש בן חמישה שבו

מצוינות עבודות מיוחדות שבוצעו בנוסף על הגינון השוטף הנ"ל, כגון: ריסוס חורף/קיץ, תיקוני 

 שקיה והחלפת ממטרות ועבודות פיתוח ותשתית. צנרת ה

תגובת ועד עשרת: "יום ההעסקה נקבע ליום רביעי בשבוע, בכל שבוע נעשה סיור עם הקבלן 

 געתו לשטח ובסיום יום העבודה יוצא דוח מפורט וכתוב על הביצוע, נכון לאותו יום."לפני ה

 שדמה .ז

ן להשית עליו במקרה שלא יעמוד הסכם ההתקשרות עם הקבלן כולל סנקציות וקנסות שנית

בהתחייבויותיו. יתרה מזאת, מצוין כי במידה ש"מצא בא כוחו של המזמין ליקויים ו/או פגמים 

כלשהו יירשם הדבר בפרטיכל שייחתם ע"י נציגי שני הצדדים והפגמים  המצריכים תיקון

 יתוקנו ע"י הקבלן לא יאוחר משבוע מיום בו נחתם פרטיכל שכזה."

ועד המקומי שדמה דיווח כי לא מתנהלים יומני עבודה, אולם, "יום ההעסקה נקבע מזכיר הו

 ליום חמישי, יום שהמזכיר נמצא, ופיקח אישית על העבודה."

 ועצהמ .ח

יש התייחסות מיוחדת לנושא הפיקוח  לקבלן י"אשוטף שנחתם בין המועצה הגינון הבחוזה 

קח על הקבלן מעת לעת ולפי שיקול ב(: "מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית לפ5)סעיף 

דעתה הבלעדי, וליתן הוראות בדבר העבודות ואופן ביצוען..." עוד נקבע בחוזה כי על צוות 

 שלושואילך עם ניסיון של  1נהל עבודה שהוא בעל תעודה מקצועית גנן סוג העובדים יפקח מ

המנהל  ,ל כל פניםשנים לפחות ותעודת מוסמך השקיה של נציבות המים ו/או מהנדס מים. ע

מטעם המועצה רשאי לדרוש החלפת מי מהמועסקים ולבצע ביקורת שוטפת על ביצוע העבודה 

בתיקון מידי של הליקויים באם יימצאו". החוזה כולל ועל טיב החומרים "ולחייב את הקבלן 

 גם סנקציות כספיות במקרים של ליקויים מהותיים בביצוע ובשירות )כולל מועדי הגעה(.

בעניין אחזקת בית העלמין גדרות, כל פעולות   'קבלן טהסכם ההבנות בין המועצה למשתלת    לפי

בקשתו ושיקול דעתו של תברואן המועצה החצרנות והגינון בבית העלמין יהיו בפיקוח ועל פי 

 או של מנהל האחזקה.

ות על תגובת ועד עשרת: "הגינון לוקה בחסר ונראה לא טוב, נראה כי אין ביקורת או סנקצי

 8[."...חברת ]

 
וסדותיה מצויים בשטח היישוב, ובשל כך, משתתפת תגובת ועד עשרת הובאה כאן מאחר שמבנה המועצה ומ  8

 המועצה בגינון היישוב.
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התגובה תמוהה. מניין לוועד תגובת גזבר ומזכיר המועצה לאחר הגשת הדוח לראש המועצה: "

? ]...[המקומי המידע אודות הפיקוח והביקורת מצד מנהל האחזקה במועצה על עבודת חברת 

( ואין זה מתפקידם לבקר את [8]זה )למרות הערה  יףובכל מקרה הם אינם המבוקרים בסע

 "התנהלות המועצה.

 תגמול לקבלן  .6

 תשלומים לקבלני הגינון  6.1

שילמו ועדי היישובים לקבלנים סכומים נכבדים העומדים לעתים על מאות אלפי במבט כללי, 

שקלים בשנה. יש לציין את השונות הרבה בין היישובים אשר אינה נובעת בהכרח מגודל 

יקר מההסכם עם הקבלן, לרבות לגבי הגינון היישוב, אלא משטחי הגינון ומצב התשתיות ובע

 ודות ניקיון וטיאוט ואיסוף ופינוי גזם.השוטף וביצוע עבודות מיוחדות, עב

 סה"כ )ש"ח(  )ש"ח(  2018יוני - ינואר )ש"ח(  2017 היישוב 

 127,957 50,000 77,957 גן הדרום 

 125,260 48,800 76,460 כפר אביב

 286,657 74,910 211,747 כפר מרדכי

 155,301 35,189 120,112 מישר

 83,649 24,570 59,079 משגב דב

 591,226 200,168 391,058 עשרת*

 100,996 34,646 66,350 שדמה

 293,413 100,024 193,389 מועצה* 

 1,764,459 568,307 1,196,152 סה"כ

ל טיאוט, המועברים ש"ח ע 20,880ש"ח על גינון ותשלום שנתי בסך   78,000כולל תשלום שנתי בסך  *
לוועד מקומי עשרת כהשתתפות המועצה בהוצאות היישוב המשמש כמרכז המועצה האזורית, 

 לרבות מבני חינוך, פנאי וספורט וכן מבנה המועצה. 

פערים נוספים בתשלומים ניתן לראות גם בהשוואה בין הממוצעים החודשיים בכל אחת משנות 

(, 2018-2017בין השנים  30%-בכפר מרדכי )ירידה של כ הבדיקה. שינויים גדולים ניתן לראות

 (. 30%-( וכפר אביב )עלייה של כ40%-במישר )ירידה של כ

 . 2018בשנת יוני -והחודשים ינואר 2017* לפי נתוני שנת 
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 תגמול עבור הגינון השוטף  6.2

ת רבה בכל היישובים ובמועצה קיבלו קבלני הגינון תשלומים חודשיים קבועים. נמצאה שונו

בין היישובים לאו דווקא בהתאמה לשטחי הגינון וסוגי הצמחייה, וכך נעים הסכומים בין 

 ש"ח כולל מע"מ. 9,520-4,865

 תגמול חודשי  היישוב 
 מע"מ()כולל 

 הערות

 ש"ח   6,000 גן הדרום 
 

ש"ח  1,500 תשלום נפרד שללא כולל טיאוט כבישים )
 לפעם בחודש( 

 רטסת ולפי החשבוניות; לא אותר ההסכםלפי הכ ש"ח  6,435 כפר אביב

 ש"ח   14,280 -אומדן: התשלום הכולל לקבלן   ש"ח  9,520 כפר מרדכי

התושבים, כולל המחיר איסוף גזם מבתי  2017משנת 
 על חשבון הפחתת עובד גינון אחד פעמיים בחודש 

 -נובמבר עד פברואר  מישר
 ש"ח;  6,960

 -מארס עד אוקטובר  
 ש"ח   9,066

 ימי עבודה בתקופות עומס לפי  8של  תוספת
 ש"ח ליום  1,800

 -אוקטובר -השתנה התשלום: מארס 2018במאי 
 ש"ח  8,775 -פברואר - ש"ח; נובמבר 12,285

הכוללת גם עבודות    19.1.14לפי הצעת מחיר מיום  ש"ח  3,510 משגב דב
 ש"ח כולל מע"מ  10,062ניקיון בסך כולל של 

ש"ח לחודש )כולל  22,800הקבלן מקבל לפי ההסכם  ש"ח  8,000 עשרת*
  -איסוף גזם ו ש"ח 8,800 -ניקיון  הסכום כולל  ;מע"מ(
 ש"ח  6,000

   ש"ח  5,751 שדמה

 ש"ח  4,865 מועצה* 

 ש"ח  1,521

 גינון בלבד, כולל גיזום עצים לפי תנאי מזג האוויר

 עבור גינון בית העלמין )קבלן נפרד(

על גינון  ש"ח כהשתתפות המועצה בהוצאות    6,500בסך  חודשי    תשלוםהמועצה מעבירה לוועד עשרת   * 
 וספורט וכן מבנה המועצה.היישוב המשמש כמרכז המועצה האזורית, לרבות מבני חינוך, פנאי 

 

 תשלומים מיוחדים מעבר לשוטף  6.3

הביקורת בחנה מדגם תשלומים מכל יישוב, אשר אינם נמנים על התשלומים השוטפים. להלן 

 אים לאור התנאים והמחירים הנקובים בחוזה עם הקבלן.יובאו הממצ

 גן הדרום  .א

לפי דיווחים מוועד היישוב )בהיעדר חוזה(, קבלן הגינון קיבל תשלום נפרד על שתילה עונתית 

וכל עבודות לפיתוח גינה כולל אספקה ושתילת עצי זית. נוסף על כך, עבודות ריסוס וכיסוח 

 ובן בתשלום נפרד. בוצעו בידי קבלן אחר וכמהעשבייה 

. להלן 'קבלן או 'קבלן יששולמו לשני קבלנים: לאור תחלופת קבלני הגינון, נדגמו חשבוניות 

 חשבוניות שהתבקש לגביהן הסבר:
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 הערות פרטי החשבונית  סכום כולל מע"מ תאריך 

בלות( כולל צנרת  5הוספת עצי זית, הוספת חלוקי נחל ) ש"ח  7,190 31.10.17
 ה ופלריג + הובל

(1 ) 

צמחייה מע' השקיה מול עבודות גינון פיתוח, סופקה  ש"ח  8,000 1.4.18
 המכולת

 יום עבודה מטאטא בובקט

(2 ) 

 עבודות פיתוח לגינות ש"ח  6,000 30.4.18
 עצי זית+שתילת פרחים ותאורה+מע' השקיה 2סופקו 

(3 ) 

הוועד הקודם מסר כי הוא . מדובר בשני עצי זית וגינון מסביבם. יו"ר י'את העבודה ביצע קבלן  (1)
 הקבלן שביצע את הגינון השוטף נתן הצעה נמוכה יותר. קיבל הצעת מחיר נוספת, אך 

 ש"ח".  4,000( מצוין בכתב יד "שולמו 'קבלן אעל גבי החשבונית ) (2)
 1. מדובר בהמשך של השתילה הקודמת של עצי הזית )ראו הערה א'עבודה זו בוצעה בידי קבלן  (3)

 התבקשו הצעות מחיר נוספות ונבחר הקבלן המבצע.   (. גם במקרה זהלעיל

 ר אביב כפ .ב

החשבוניות והחומר כל את התבקשה מזכירת הוועד להעביר לביקורת עקב מחסור בתיעוד, 

, מרביתן על י'. כל החשבוניות הן מאת הקבלן  2018-2017לשנים  התשלומים  כל  הנלווה להן של  

שלושה. להלן בדיקת חשבוניות על -חודשייםתשלומי אחזקה חודשית, בדרך כלל בקבוצות של  

 חדות:עבודות מיו

 הערות פירוט החשבונית מ"סכום כולל מע  תאריך

 ש"ח  850 -יחידות(  2מועדון מחשב + ברז ) ש"ח  5,675  16.11.17
 ש"ח  850 -יחידות(  2מזכירות מחשב + ברז )

 ש"ח  650 -יחידה(  1מחשב+ברז ) -בית כנסת
 ש"ח  2,500 -ים + צנרת צוות ריסוס הוספת צמח

(1 ) 

הוספת סלסלות כולל מחברים, צינור, אדמה,  ש"ח  3,755 24.5.18
 ש"ח  2,660 -יחידות(  140צמחים )

 ש"ח  550 -מחשב בהרחבה ג' 
חרף פניות הביקורת, לא התקבלה התייחסות יו"ר הוועדה הקודם לעבודות שעליהן שולם  (1)

 בחשבוניות אלה. 

. ההסכם עם 'קבלן א -החל הכפר להעסיק קבלן גינון חדש  2018במחצית השנייה של שנת 

הקבלן כלל עבודות נוספות על הגינון השוטף, בעיקר עבודות טיאוט וניקיון )פעמיים בחודש( 

ביצע קבלן זה עבודות שיפוץ   2018ש"ח )כולל מע"מ( לחודש. נוסף על כך, ביולי    1,989ת של  בעלו

ש"ח )כולל מע"מ(. יש לתת את הדעת על הוצאה זו  8,190למערכת המים במושב בעלות של 

 )ראו לעיל(. 2018ובמאי  2017לאור ההוצאות על מחשוב מערכת המים בנובמבר 

 כפר מרדכי  .ג

שנדגמו נמצאו מספר מקרים שהקבלן קיבל תשלום נפרד עבור עבודה שהייתה  התשלומיםבין 

מחים עונתיים. הביקורת איתרה כלולה בחוזה עמו, כגון תיקונים במערכת ההשקיה ושתילת צ

גם תשלום עבור עבודה שאיננה כלולה באף אחד מהתחומים המצוינים בחוזה, וממילא גם לא 

 בתחום הגינון. 

 מרדכי: "קבלן הגינון עוסק גם בעבודות תשתית והשתמשו גם בשירותיו אלה."  כפרד  תגובת וע
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 להלן מספר דוגמאות:

 הערות ונית פרטי החשב סכום כולל מע"מ תאריך 

1.9.17 
 

  ש"ח  3,369
  -תיקון פיצוץ מים )כולל חלקים( מול מגרש הטניס 

 ש"ח  600
 ש"ח  380 -החלפת ברז בברזייה שיכון בנים ב' 

 ש"ח  1,500 -דקלים ופינוי לאתר גזם  2עקירת 
 ש"ח  400 -תיקון פיצוץ מים בכניסה ליישוב 

(1 ) 
(2 ) 

1.7.18 
 

 ש"ח  600 -יח'  240 -' שתילה בשיכון בנים ב ש"ח  2,691
 ש"ח   500 -מ"ר  50התקנת טפטפות 

 ש"ח   1,200 -עבודה עם טרקטור חפירה בשיכון בנים ב' 

(3 ) 
(4 ) 

1.8.18 
 

 מדשאה גדולה:   -פארק פנימי שיכון בנים א'  ש"ח  1,696
 ש"ח  300 -החלפת ברז חשמלי 

 ש"ח  200  -החלפת זווית )כולל חלקים( 
טפטוף בכניסה לכיכר תיקון פיצוצי מים והחלפת 

 ש"ח  200 -הזיתים 
ותיקון פיצוצי מים בגן משחקים שיכון החלפת טפטוף 

 ש"ח  350 -בנים ב' 
החלפת טפטוף )כולל חלקים( לאורך השדרה בשיכון 

 ש"ח  400 -בנים ב' 

(4 ) 
 
 
(2 ) 

1.7.18 
 

 ש"ח  500 -תיקון פיצוץ מים  במדשאה  ש"ח  1,287
 טפטוף תיקון פיצוצי מים והחלפת צינור 

 ש"ח  250 - )כולל חלקים( בשדרת ברכיבטון
תיקון פיצוצי מים והחלפת צינור טפטוף )כולל חלקים(  

 ש"ח  350 -המוביל לדואר 

(2 ) 

 לפני מע"מ.  3,000 -" 5החשבונית כוללת "טיפול חודשי מספר  (1)
ם )לא החוזה כולל "אחזקת מערכת ההשקיה, כיוונה, טיפול בה ותיקונה כולל החלפת חלקים תקולי  (2)

יים(". במילים אחרות, הקבלן קיבל תשלום עבור תיקון פיצוצי  כולל מחשבי השקיה וברזים חשמל
 מים, עבודה המנויה בחוזה בין עבודות הגינון. 

קפדה על התשלומים לקבלן וכל התשלומים המוזכרים היו בעבור היתה י תגובת ועד כפר מרדכי: "ה
כת .. סעיף 'אחזקת מערן מבחינת הצמחים.תוספות לקיים, הן מבחינת מערכת ההשקיה וה

ההשקיה...' שבחוזה כולל תיקונים של התפרקות, פריצת קו טפטוף וכיו"ב ולא כולל החלפת רכיבים, 
 תשתית ותיקון פיצוצי מים. הנושא יובהר בחוזה לקראת המכרז החדש." 

 החוזה כולל "טיפול בערוגת עונתיים )כולל חומרים וצמחים(".  (3)
הועברו לסעיף עבודות פיתוח, כך שסה"כ חיוב סעיף  +מע"מש"ח 1,200סכום של סר: "גזבר הוועד מ (4)

 " .ש"ח 1,287הגינון בחשבונית זו יעמוד על 

 מישר   .ד

. מבדיקת מספר חשבוניות מיוחדות עולים פערי 'קבלן בכל החשבוניות שנבדקו הן מאת 

 החדש.  , לא תמיד לטובת הקבלן'קבלן גלבין מחליפו  ב'מחירים בין קבלן 

כמו כן, נמצאו מספר מקרים שהקבלן קיבל תשלום עבור עבודה שהייתה כלולה בחוזה עמו 

)כגון תיקון צנרת( ומנגד עבודות שלא צוינו כלל בחוזה )כגון שתילת צמחים עונתיים(. בהיעדר 

יתכן אף שהם משא ומתן והם אינם קבועים וי לאחרמחירון, נקבעו המחירים ככל הנראה 

 חירים שניתן היה לקבל מקבלן אחר.גבוהים ממ
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 הערות פרטי החשבונית  סכום כולל מע"מ תאריך 

 ש"ח  2,240 -שתילת עונתיים  ש"ח  5,616 30.6.17
 ש"ח  1,410 -השלמת שתילת כרבל לביד 
 ש"ח  1,150 -תיקון קו השקיה לכרבלים 

(1 ) 
 
(2 ) 

31.10.17 
 

 ש"ח  170 -ממטרות בגן השחף באישור עירית  2החלפת  ש"ח  725
 ש"ח  100 -מ'  4העברת ממטרה בגן השחף מתחת לספסל 

 ש"ח  350 -בגן השחף  32תיקון פיצוץ 

(3 ) 
 
(4 ) 

31.1.18 
 

   -יחידות(  800עונתיים מול תיבות הדואר ורחוב שלדג ) ש"ח  2,808
 ש"ח  2,808

(1 ) 

31.1.18 
 

  ש"ח  5,405
 ש"ח  960  -יחידות(  60)  4צמחים בגודל 

 ש"ח  2,567 -יחידות(  395צמחים רב שנתיים )
 ש"ח  1,092 -מ'(  182צנרת טפטוף )

תוספת צמחים וצנרת לפרויקט שביל אופניים לפי מחיר  
 ללא עלות -בהצעת מחיר 

  -על החשבונית מצוין בכתב יד "להוריד אדמת חמרה" 
 ש"ח )ללא מע"מ(  1,350

(5 ) 
 
 
(6 ) 

 הקבלן אינו כולל שתילת צמחים עונתיים. החוזה עם  (1)
, ג'ה כולל טיפול בצנרת, אך לא ברורה כאן מהות העבודה. יש לציין כי לפי החוזה עם הקבלן החוז (2)

 ש"ח בהתאם לגודל הצינור.  400-250מחיר תיקון פיצוצים בצנרת נע בין 
 ש"ח. 150שהוא  ג'ש"ח, לעומת המחיר לפי החוזה עם הקבלן  85מחיר החלפת ממטרה עומד על  (3)
 ש"ח.  300 -נמוך יותר  ג' המחיר לפי החוזה עם הקבלן  (4)
בסך   2.7.18מיום    ב"קבלן י בכרטסת מופיע זיכוי  . כמו כן,  לקבלן י"בהתשלום הועבר    ,כרטסתלפי ה (5)

 .17.7.18-ש"ח ב 5,405ש"ח והתשלום של חשבונית זו ע"ס  585
  -היה מבצע את העבודה, הוועד המקומי נדרש היה לשלם סכום גבוה יותר  ג'אילו הקבלן  (6)

 ש"ח למטר. 10מו עומד על המחיר לפי החוזה עאחר שש"ח, מ 1,820

 משגב דב  .ה

בדיקת החשבוניות של תשלומים נוספים מעבר לגינון השוטף מלמדת כי ועד המושב משתמש 

בוצעה העבודה בהתאם להצעת המחיר. יש בשירותיהם של קבלנים שונים. באחת הפעמים, 

בלנים אחרים ולא בידי הקבלן המספק לציין כי מרבית העבודות הנוספות בוצעו במושב בידי ק

 את שירותי הגינון השוטף.

 הערות פרטי החשבונית  סכום כולל מע"מ תאריך 

 ש"ח  1,200 -עבודות גיזום  ש"ח  1,638 30.4.17
 ש"ח  400 - בית רות תיקון נזילה בשעון מים

(1 ) 

ריסוס עשבייה במושב, תעלות ניקוז, צדי דרכים,  ש"ח  2,737 13.4.17
 פתוחים וחורשות  שטחים 

 ש"ח  180מחיר יחידה  -שעות(   13)

(2 ) 

 רחוב הכורם פיתוח שטח בהרחבה:  ש"ח  4,390 22.6.18
 ש"ח  150 -הכשרת שטח 
 ש"ח  500 -ראש מערכת 
 ש"ח  100צינור מוביל 

 ש"ח  800 -יחידות(  200טפטוף )מ' 
 ש"ח  150 -יחידות(  5כופתיות )

 ש"ח  2,052  -יחידות(  342ביצן ננסי רגיל )

(3 ) 

 ( 4) ש"ח  1,400מחיר ליחידה -יחידות(  4ניקיונות היישוב ) ש"ח  6,552 29.9.17

 ההסכם עם הקבלן כולל טיפול ותיקון מערכת ההשקיה. - 'קבלן בחשבונית מאת  (1)
 . י"גהחשבונית היא מאת הקבלן  (2)
 .'ד-'קבלן טהחשבונית והצעת מחיר מאת  (3)
 . ש"ח לפני מע"מ 3,000ן" בסך כוללת גם "עבודות גינו 'קבלן בהחשבונית מאת  (4)
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 עשרת  . ו

ש"ח  5,700נפרד בסך עיון בחשבוניות שהתקבלו מוועד היישוב מגלה כי הקבלן קיבל תשלום 

תגובת ועד לפני מע"מ עבור עבודות גינון שוטף בשבוע החמישי בחודשים בני חמישה שבועות. מ

 .לא רק גינוןוניקיון ואיסוף גזם, כולל גם התשלום עולה כי  עשרת

לא נקבע שהביקורת מבקשת לציין כי אין התייחסות בהסכם לחודשים בני חמישה שבועות וכן  

  . ", להבדיל מ"יום אקטרא", ראו להלן(5)"טיפול  דה נוסףמחיר ליום עבו

יתרה מזאת, כאשר נוצר עומס והקבלן הקבוע לא הצליח לבצע את כל עבודות הגינון השוטף, 

 ן אחר ושילם לו בנפרד עבור אחזקת שטחים מסוימים.שכר הוועד את שירותיו של קבל

 הערות פירוט החשבונית סכום כולל מע"מ תאריך

1.6.17  
 ש"ח  5,700

 
   5טיפול גינה 

(1 ) 
(2 ) 

 ( 3) התקנת שלט + ביטון ועמודים בבית הכנסת ש"ח  936 1.6.17

  -. עבודת טרקטור עם מטאטא לאורך כל היישוב 1 ש"ח  12,402 1.5.17
 ש"ח   2,500

  - ]יו"ר הוועד[. בנייה והרכבת שלטים לפי אישור של 2
 ש"ח  4,800

  -ממטרות מול הסופר ומול הקשישים  2. החלפת 3
 ש"ח  400

 ש"ח  400 -תיקון פיצוצי מים בטפטוף  .4
מרססים( בכל  2. ריסוס עשבייה כולל חומרים )5

 ש"ח  2,500 -היישוב 

(4 ) 
 
(5 ) 
 
(6 ) 

 ש"ח  500 -יחידות  14 - אחזקה ש"ח  1,170 1.2.18
 ח "ש  500 -ינואר אחזקה כיכר מרכז יום 

(7 ) 

  ש"ח. 6,318 -פינוי גזם ו ש"ח 22,800 - 5/17שוטף ש"ח כוללת גם גינון  34,818חשבונית זו על סך  (1)
"טיפול חמישי מתבצע בחודשים בהם יש יום רביעי הוא  5טיפול גינה מזכירת היישוב מסרה כי  (2)

 שבועות(."   5נוסף )
, השיבה מזכירת לפי איזה מחירוןוהאם הקבלן מבצע גם עבודות כגון זו לשאלת הביקורת  (3)

 "אין קשר לגינון, כחלק ממראה פני היישוב הותקן שלט הכוונה לבית הכנסת." היישוב: 
 של היישוב.  מסגרת הניקיון השוטףמעבר ל (4)
עד התקין את ו, הו"הקבלן מבצע עבורנו עבודות נוספות מלבד גינוןלדברי מזכירת היישוב:  (5)

סוג זה נמצא ביטוי בפרוטוקולים של לעבודות מ השלטים במקום המועצה במחיר זול יותר."
הותקנו שלטים לצורך סימון   -: "גינון  נרשם  6.9.17מיום  לדוגמה, בישיבה    ,מקומיהועד  הות  וישיב

 ומספור הגלקוניות ושעוני המים בגינות הציבוריות ברחבי עשרת."
. הקבלן" "לפי מחירון מוסכם מולמסרה מזכירת היישוב כי העבודות בוצעו ( 3)-( 5הערות )לגבי  (6)

לא נמסר לביקורת כל מחירון, או לכל הפחות הצעות מחיר, של עבודות גינון מעבר לגינון השוטף 
 )לפי פירוט העבודה בנספח להסכם עם הקבלן(. 

מקרים. לדברי מזכירת היישוב, . קבלן זה ביצע עבודות גינון שוטף במספר 'ד-'קבלן טחשבונית  (7)
 לתגבור."  ['קבלן ד]הוחלט להעסיק את [ 'קבלן ג]"מפאת חוסר הזמן של 
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 שדמה  .ז

עיון בכרטסת התשלומים לקבלן הגינון במושב שדמה מלמד כי נעשו מעט מאוד עבודות מעבר 

 שתי חשבוניות של תשלומים מעבר לגינון השוטף:לגינון השוטף בתקופה שנבדקה. נבדקו 

 הערות מהות התשלום סכום כולל מע"מ תאריך 

 ( 1) יחידות 140 -שתילת שיחים פורחים   ש"ח  2,340 30.6.17

28.6.18 
 

 
 ש"ח  2,890

  
 ש"ח  650-פירוק בקר ישן והחלפה בחדש ברח' מורג 

   - 5.4.18עבודות גינון בהתאם להצעת מחיר מתאריך 
 ש"ח  1,820

(2 ) 
(3 ) 
 
(4 ) 

ם עם הקבלן בסעיף התוספות ובו מצוין כי תבוצע שתילה "רק לאחר נושא השתילה נכלל בהסכ (1)
 קבלת הצעת מחיר במידה ותאושר ע"י הנהלת הכפר". 

 עבור הגינון השוטף לפני מע"מ.ש"ח שהוא התשלום החודשי    4,915החשבונית כוללת גם סכום של   (2)
 . 22.5.18על פי הצעת מחיר להחלפת בקר ההשקיה מיום  (3)
 ר )לא כולל מע"מ(: להלן פירוט הצעת המחי (4)

 ש"ח  920 -טפטוף  1התקנת בקר השקיה כולל ברז לבקר, מסנן, מפחית לחץ להפעלה  -
 ש"ח  250 - 16- ל  25-יציאות מ 3לחלקה ראשונה עבור  25/4מחלק מצינור  -
 ש"ח  650 -יחידות(  100מ' כולל מחברים ומקבעים ) 1מ' או כל  0.5טפטוף כל  16צינור  -

 מועצה  .ח

לומים לקבלני הגינון במועצה עולה כי עבודות שביצעו מעבר לגינון השוטף מכרטסת התש

בתקופה שנבדקה קשורות בעיקר לתשתיות המים ולגיזום מורכב. להלן בדיקת מספר 

 מים מסוג זה:חשבוניות של תשלו

תאריך 
 החשבונית 

 סכום 
 כולל מע"מ

 הערות מהות התשלום שם הקבלן 

5.6.17 
 

ודות השקיה בפס ירק כניסה ראשית עב א"קבלן י ש"ח  13,104
 עפ"י הצעת מחיר מאושרת

(1 ) 

כולל  תיקון פיצוץ בקו מים בדרך למתנ"ס, ד"קבלן י ש"ח  1,991 29.1.17
 עבודה במחפר וחלקים 

(2 ) 

תיקון פיצוץ מים בקו מים ראשי לגן   'קבלן י ש"ח   1,170 29.6.17
 עופרים הישן 

(3 ) 

צוץ מים בכניסה לרח' האלון )גן  תיקון פי 'קבלן ג ש"ח  468 17.7.17
 הוורדים( 

(4 ) 

 ( 5) בבית הילד בעשרת גיזום עץ פלטפורום ו"קבלן ט ש"ח  2,340 3.9.17

גיזום עצים ליד כיכר האריה וליד אזור  ז"קבלן ט ש"ח  1,170 8.3.18
 התעשייה 

(6 ) 

)א( גיזום עצים במושב עשרת לפי פירוט  ז"קבלן י ש"ח  18,135 13.3.18
 קומפלט היר, פינוי והטמנבהצעת מח

 )ב( גיזום עצי שקמה בדרך בני

(7 ) 

החלפת צנרת לפס ירק בכניסה הראשית  קבלן ז ש"ח  6,786 31.7.18
 לגדרות + ארון השקיה ייעודי 

(8 ) 

פירוק עץ שנשבר והוצאתו מהשטח )שביל  'קבלן ט ש"ח  468 6.8.18
 למתנ"ס(

(9 ) 

מצאת במועצה: קו עבודה בגינה הנ קבלן ז ש"ח  4,095 1.9.18
ממטרות מתחת לריצוף: א. הוצאת 

הריצוף והחזרתו; ב. שרוולים בין 
הדשאים לבין הערוגות; ג. צנרת מים 

 ועבודה. חומרים להמטרה כולל 

(10 ) 

עבור תיקון פיצוץ מים בקו הראשי בצינור  'קבלן ג ש"ח  936 3.10.18
 + חפירה וחלקים  50

(11 ) 
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תאריך 
 החשבונית 

 סכום 
 כולל מע"מ

 הערות מהות התשלום שם הקבלן 

מים במדשאה של הכניסה  תיקון פיצוץ 'קבלן ג ש"ח  700 
 לדיור מוגן + עבודה וחלקים 

(12 ) 

תיקון פיצוץ מים בגן דוד + חפירה  'קבלן ג ש"ח  1,170 7.11.18
 וחלקים  

(13 ) 

 החשבונית מלווה בכתב כמויות מפורט ובהזמנת עבודה חתומים ומאושרים. (1)
על החשבונית המועצה לבצע את העבודה. בעקבות מחלת מנהל האחזקה, אישר המזכיר וגזבר  (2)

 . 27.11.16-מצוין כי העבודה בוצעה ב 
בתאריך  -ההזמנה יצאה מספר ימים לאחר הפקת החשבונית ואף לאחר הפקת תעודת הזיכוי  (3)

3.7.17 . 
 העבודה בוצעה באישור מנהל האחזקה על פי הזמנה מאושרת וחתומה. (4)
 החשבונית. לא נמצאה הצעת מחיר, ההזמנה מיום הוצאת  (5)
 הצעת מחיר. החשבונית מאושרת לתשלום. אוהזמנה  ולא נמצא (6)
מדובר בשתי עבודות: )א( נמצאה הזמנה עליה מצוין כי היא מבוססת על הצעת מחיר מפורטת  (7)

, הצעת המחיר לא אותרה. )ב( נמצאה רק הצעת מחיר, על גביה מציין מנהל  20.2.18מיום 
וגזבר המועצה  הוצאתי. מבקש להוציא הזמנה"  האחזקה: "חשבתי שהוציאו הזמנה אבל לא

 הזמנה.את המציין כי הוא מאשר 
 והאחרת  9.7.18-בבדיקת הצעות המחיר וההזמנה, עולה כי הוגשו שתי הצעות מחיר: אחת ב (8)

 (. 21/18, ביום אישור ההזמנה בוועדת קניות )מספר 17.7.18. ההזמנה נחתמה ביום 10.7.18-ב
 זמנה.לא נמצאו הצעת מחיר או ה (9)
. גזבר ומזכיר המועצה מסר: ש"ח בתוספת מע"מ  3,000יר והזמנה ע"ס  הצעות מחלביקורת נמסרו   (10)

במהלך ביצוע העבודה נתגלתה בעיה שחייבה פירוק האבנים המשתלבות בשביל, החלפת "
שרוולים לסוג מתאים והחזרת האבנים למקומם. אני נקראתי למקום בעת גילוי הבעיה ואישרתי 

 " "ח לפתרונה.ש 500תוספת 
 מצוין: "באישור ]הגזבר[" וכן אישור ביצוע העבודה בידי מנהל האחזקה.  על גבי החשבונית

על גבי החשבונית מציין מנהל האחזקה כי "הפיצוץ נגרם   ,אולם  .לא נמצאו הזמנה או הצעת מחיר (11)
 והוא גם מאשר את ביצוע העבודה.  ,בחול המועד סוכות"

המפרט את העבודה   23.10.18)ככל הנראה הצעת מחיר( מיום    הקבלן קיבל תשלום על סמך מסמך (12)
והסכום לתשלום. המסמך חתום בידי מהנדס המועצה ובידי הגזבר. מהנדס המועצה ציין על גבי 

 המסמך שמדובר בתיקון דחוף של פיצוץ קו מים.
  31.10.18מנהל האחזקה אישר ביצוע התשלום והגזבר חתם על החשבונית. נמצאו הזמנה מיום  (13)

 לם, נראה שההזמנה איננה מבוססת על הצעת המחיר.. או4.11.18והצעת מחיר מיום 

 תגובת גזבר ומזכיר המועצה: 

ביצוע עבודות דחופות, כתיקוני פיצוצי צנרת מים או טיפול בעצים שנפלו )הערות  .א"

ככולם נמוכה, הכרחי גם ללא הזמנה. במידה והעלות -(, שעלות רובם2,3,4,9,11,12,13

 רגל וכד' בלבד.גבוהה נדרש אישור הזמנה מטעמי סדר, ה

( אינם דורשים הצעות 5,6ש"ח )הערות  2,000-1,000גיזום עצים בסכומים נמוכים של  .ב"

 ."מחיר, בתנאי שהמחיר נראה סביר

 

 ובהשוואה בין היישובים  6.4

מדובר היה באותו נמצאה שונות רבה בין היישובים במחירי עבודות גינון לסוגיהן, גם כאשר 

ש"ח כולל מע"מ. במרבית  877-2,432דה לגינון שוטף נע בין קבלן. לדוגמה, מחיר יום עבו

המקרים לא נגבה תשלום נוסף עבור יום עבודה נוסף בחודש )בחודשים בני חמישה שבועות(, 

ש"ח. יש לציין כי החוזה עם  5,700-1,800אך במישר, בכפר מרדכי ובעשרת שילמו סך של 

סף ואילו יישובים אחרים שילמו אותו קבלן בלן ביישובים מסוימים כלל את יום העבודה הנוהק

 בנפרד על ימים אלה.
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 מחיר יום נוסף שבוע חמישי  מחיר יום עבודה כולל מע"מ היישוב וקבלן הגינון 
 גן הדרום 

 'קבלן י - 2017
 

 
פעמים  4ש"ח )אומדן לפי   1,199

 הסכם(בחודש לפי תשלום, אין 

 
 כלול במחיר

פעמים  4לפי  ש"ח )אומדן  1,500 'קבלן א -2018
בחודש לפי חשבונית, לא נמסר 

 הסכם(

 כלול במחיר

פעמים  4ש"ח )אומדן לפי   1,608 'קבלן י -כפר אביב 
 בחודש, אין הסכם(

 כלול במחיר

, ההסכם 2/3ש"ח )אומדן  2,380 'קבלן ג -כפר מרדכי 
 גזם( כולל ניקיון ואיסוף 

 ( 2/3ש"ח )אומדן  2,000

מוצע של  ש"ח )מ 2,091 'קבלן ב -מישר 
   -התשלומים התקופתיים 

 ש"ח(  8,364

 ש"ח  1,800

ש"ח )אומדן לפי פעמיים   1,755 'קבלן ב -משגב דב 
 בחודש לפי חשבוניות, אין הסכם(

 ש"ח  1,755

 לא מופיע בהסכם  פעמים בחודש( 4ש"ח )לפי  2,000 'קבלן ג -עשרת 
לפי דיווח הוועד, מחיר "טיפול  

ש"ח והוא  5,700" עומד על 5
 ולל גינון, ניקיון ואיסוף גזם* כ

 כלול במחיר פעמים בחודש( 4ש"ח )לפי  1,437 'קבלן ב -שדמה 
 כלול במחיר ש"ח )לפי פעם בשבועיים(  2,432 ** א"קבלן י -מועצה 

ש"ח ל"יום אקסטרא". מוועד היישוב נמסר: "יש להבחין בין  2,737לפי חשבונית שולם סך של  * 
א, טיפול חמישי סכומו קבוע כפי האמור לעיל, ויום אקסטרא מתומחר ובין יום אקסטר 5טיפול 

 לפי יומית." 

במועצה  הועברו הזכויות לביצוע עבודות הגינון והאחזקה השוטפת בשטחי הציבור  2018במארס  ** 
 .לקבלן ז'

צעה את עבודות הגינון בכל ישנים, המועצה ב 15-12עד לפני לדברי גזבר ומזכיר המועצה, "...

ובי המועצה תמורת העברת חלק מסכום הארנונה המקומית מהוועדים המקומיים למועצה. ייש

 השירות הופסק על פי דרישת הוועדים המקומיים שהעריכו שיוכלו לקבל תפוקה טובה יותר

 "אם יפקחו בעצמם על העבודה ביישובם.

 ההוצאות על מים  .7

 תעריפי המים  7.1

 כללי .א

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ועים בחוק, מוגדרים כדי לעמוד על תעריפי המים הקב

 ( הספקים המקומיים לסוגיהם: כללי המים)להלן:  1994-ספקים מקומיים(, תשנ"ד

ה, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, ועד מקומי, איגוד ערים, תאגיד או אגודה  יעירי - 'ספק מקומי" '

 ...מעט חברהלל בתחומה, כולו או חלקו, לעניין הספקת מים, ושיתופית המספקת מים לצרכניה, לרבות מי שפוע

 ...ספק מקומי שאינו ספק מקומי רשותי  -'  ספק מקומי אחר'  "

י שהוא עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית ומועצה מקומית ספק מקומ  -'  ספק מקומי רשותי'  "

 "תעשייתית; 

בעד מים שסופקו להשקיית  ... בעד צריכה אחרת"(, 2018-( לכללי המים )תיקון תשע"ח1)4לפי סעיף 

]כולל   ש"ח למ"ק 6.932 -גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון 

 "; ע"מ[מ

 -ספר תעריפי המים והביוב את  1.7.2018-החטיבה הכלכלית של רשות המים פרסמה ב

. לפי הספר, תעריף המים פקים מקומיים ותאגידים(תעריפים לצרכני מים וביוב )מקורות, ס
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ש"ח  6.932המסופקים מאת ספקים מקומיים שאינם חייבים בתיאגוד לגינון ציבורי עומד על 

מות בהקצאה. בעבור כמויות החורגות מהכמות המוקצית יעמוד תעריף כולל מע"מ עבור כ

חריגה(. לגבי מים המסופקים  8%ש"ח )מעל  10.397חריגה( ועל  8%ש"ח )עד  8.664המים על 

מאת מקורות, התעריף בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית עומד על 

 ש"ח כולל מע"מ. 4.940

 וביםתעריפי המים בייש .ב

ממצאי הביקורת מצביעים על שונות ניכרת בתעריפי המים בין היישובים ועל פערים בינם לבין 

. טווח המחירים שגובות אגודות ש"ח 8.664 - ש"ח 6.932 תעריפי רשות המים העומדים על

ש"ח.  8.82-5.25בין  - 2018ש"ח למ"ק ובשנת  8.99-5.25נע בין  2017המים ביישובים בשנת 

כאמור, ביישובים כגון שדמה ועשרת שילמו הוועדים על צריכת המים לגינון לפי תעריף הגבוה 

 בים ובמועצה:להלן תעריפי המים ביישו(. 8%מהמצוין ברשות המים )לכמות נחרגת עד 

 תעריף למ"ק כולל מע"מ )ש"ח( 

 2018  2017 היישוב 

 6.87 7.37 גן הדרום 

 5.25 5.25 כפר אביב

 8.47 6.51 כפר מרדכי

 7.11 7.15 מישר

 8.19 8.19 משגב דב

 8.82 8.82 *עשרת

 8.79 8.99 **שדמה

 8.9-7.87 8.99-8.16 מועצה*** 

שיתופית עשרת עם מועצה אזורית גדרות, ועד עשרת משלם לפי תעריף של אגודת מים    על פי הסכם * 
 המועצה, בתור מוסד המשויך למועצה. 

 לדברי מזכיר היישוב: "מחיר המים לגינון הציבורי הוא תעריף רגיל".  ** 
הוגשה בקשה לתעריף גינון   2018בדצמבר מוועד היישוב נמסר בתגובה לטיוטת הממצאים: "...

 ."ים. ממתינים לאישור מהרשותיבורי מרשות המצ

טווח התעריפים המצוין בלוח מתייחס לתעריפים של "גדרות" אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,  ***
בהתאם לתעריף של היישוב שבתחומו מתבצע הגינון ולתעריף המים של אגודת מים שיתופית 

 "עשרת" בע"מ. 
ב כולל מע"מ והופחת אחד ש"ח לקו 8.9- ל ש"ח 8.8- הועלה אחד התעריפים מ 2018ביולי 

 ש"ח כולל מע"מ  8.0- ש"ח ל 8.8- התעריפים מ

 

כאשר מדובר היה בתעריף נמוך מתעריף רשות המים, ראשי ועדים ציינו את הקשרים הטובים 

ביניהם לבין האגודה השיתופית החקלאית ביישובם. אחרים ציינו ניסיונות מול האגודות 

כלל לא צלחו. לדוגמה, בכפר מרדכי נוהל משא ומתן עם ך אלה בדרך  להוזיל את מחיר המים, א

 האגודה, אך בסופו של דבר חלה עלייה חדה במחיר המים.

 צריכת המים לגינון  7.3

כאמור, ההוצאה על מים לגינון ביישובי המועצה מהווה נתח משמעותי מההוצאה של הוועדים 

 ביישובים השונים.קוב  9,835-3,450נעה בין  2017על גינון. צריכת המים בשנת 
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 גן הדרום .א

קוב. סה"כ ההוצאה על מים לגינון  6,366בגן הדרום עמדה על  2017צריכת המים לגינון בשנת 

  ש"ח. 46,923על  2017עמדה בשנת 

 2017נתוני הצריכה החודשיים לשנת 

מלמדים על צריכת מים לגינון בהתאם 

למאפייני העונה, למעט חריגה 

אוקטובר. בחודשי דש מסוימת בחו

החורף )ינואר עד אפריל ונובמבר עד 

דצמבר( נרשמה צריכה מזערית, אולם, 

בחודשי הקיץ נרשמה צריכה גבוהה 

 קוב בחודש אוגוסט. 1,400-למדי עד כ

יש לציין כי ועד היישוב הנוכחי מתייחס לנתוני צריכת המים הגבוהים והחל לנקוט בפעולות 

, כגון: סגירת ברזים, נעילת שעונים ומניעת השקיה לא מיםלצמצום משמעותי של צריכת ה

 9מבוקרת.

 כפר אביב  .ב

 הוציא הכפר סך של  2017בשנת 

קוב  5,179ש"ח על צריכה של  27,911

מים לגינון. בעיון בנתוני הצריכה 

החודשיים לשנה זו נראית הקפדה על 

צריכה בהתאם למאפייני העונה. וכך, 

ה שקיעד חודש אפריל כמעט שאין ה

ומחודש ספטמבר נראית ירידה חדה 

 לכיוון צריכה מזערית בחודשי החורף.

 
 . 13.1.19מתוך פרוטוקול ישיבת ועד מיום   9

גן הדרום כפר אביב כפר מרדכי מישר משגב דב עשרת שדמה מועצה
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 כפר מרדכי .ג

ש"ח  23,165הוציא הכפר  2017בשנת 

על מים לגינון. סך צריכת המים לגינון 

קוב. הנתונים מלמדים   3,592עמדה על  

על הקפדה על צריכת מים בהתאם 

למאפייני העונה. וכך, עד חודש מאי 

ובחודש נובמבר יה כמעט שאין השק

נראית ירידה חדה לכיוון צריכה 

 מזערית.

ש"ח לפני  7.24-ש"ח ל 5.56-)מ 30%-הועלה מחיר המים בכ 2018עוד יש להעיר כי בינואר 

 מע"מ(. הכפר התקשה להשקות את הגינות בחודשי האביב, וההשקיה נדחתה לקיץ.

תקין מערכת השקיה לה נראה כי הוועד המקומי עוסק בנושא צריכת המים, כגון החלטה

עוד נדונו בישיבות הוועד פיצוצי הצנרת   10ממוחשבת עקב אובדן כרבע מצריכת המים להשקיה.

 11הרבים אשר בנוסף לעלייה בתעריף המים גרמו לעלייה ניכרת בהוצאה על מים לגינון.

המערכת הותקנה לבקשת הביקורת התייחס גזבר הוועד לטיפול בפיצוצים בצנרת ההשקיה: "

פיצוצי צנרת מתחלקים לאלה שלפני מחשב ההשקיה ולאלה שאחריו. המידע   .2015ביולי  רך  בע

על צינור שמתפוצץ בין השעון לבין מחשב ההשקיה מגיע ממערכת הקריאה מרחוק של שעוני 

המים של האגודה ולא תמיד אנו מקבלים התראה על כך ביום קרות הפיצוץ ולפעמים זה קורה 

בכל מקרה,   "בן שפיצוצי הצנרת מטופלים מיד, תלוי בזמינות הקבלן.כמוימים אחרי האירוע.    4

נעשו מאמצים גדולים להקטין את צריכת המים, הן באיתור מהיר של פיצוצים ותיקונם והן 

 :בנתונים להלן, את התוצאות אפשר לראות  . לדברי הגזברהקטנת השימוש עקב עליית מחירם

 צריכת מים במע"ק שנה 

2016 6,874 

2017 3,592 

 1,757 ספטמבר-ינואר 2018

 מישר  .ד

במישר נרשמה צריכת המים הגבוהה 

קוב.   9,835  -ביותר בקרב יישובי המועצה  

 -בהתאם לכך, ההוצאה על מים גבוהה 

 ש"ח.  65,332

נראה כי צריכת המים תואמת את עונות 

השנה, וכך נצפית עלייה חדה, עד כדי 

 ,מאות אחוזים, בחודשי הקיץ. אולם

 
 22.6.15ישיבת ועד מקומי מיום   10
 7.12.16ישיבת ועד מקומי מיום   11
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 731-קוב ו 1,245בחודשים אוקטובר ונובמבר נרשמה חריגה בצורת צריכת מים גבוהה ביותר: 

 קוב, בהתאמה.

 משגב דב .ה

ההוצאה על צריכת המים לגינון בשנת 

ש"ח,   36,330עמדה במשגב דב על    2017

קוב מים. הנתונים  4,740בעבור 

מלמדים על צריכה מתונה המותאמת 

ירידה לראות לעונה. עם זאת, ניתן 

מסוימת בחודש אוגוסט, לעומת 

הצריכה בשאר חודשי הקיץ, אשר 

יכולה להצביע על אפשרות לחיסכון 

במים גם בחודשי הקיץ של למעלה 

 ממאה קוב לחודש.

 עשרת . ו

ביישוב עשרת משלמים רק חלק קטן 

מהוצאות המים על הגינון הציבורי 

מאחר שהמועצה משתתפת בהוצאות 

ים ציבוריהגינון של השטחים ה

שבבעלותה, כגון אולם התרבות 

והבריכה, ושטחים שהיא מקיימת 

 מועצתיים, כגון -בהם אירועים כלל

גן דוד. יתרה מזאת, אגודת המים 

השיתופית עשרת בע"מ גובה מוועד היישוב תעריף זהה לתעריף שהיא גובה מהמועצה על חלקה 

קוב  757על  2017בשנת  עשרתי תחומבגינון. בסופו של דבר, עמדה צריכת המים לגינון ב

 ש"ח. 7,940על  - וההוצאה

מראים הקפדה על צריכת מים מתונה עד חסכונית, בהתאם למאפייני   2017נתוני הצריכה בשנת  

אפריל, הרבה יותר מחודשי -העונה. עם זאת, הצריכה הגבוהה ביותר נרשמה בחודשים מארס

 .אוקטובר(-הקיץ )יולי

נשתלו צמחים חסכוניים במים ומתבצעת בקרה הדוקה  2016"בסוף שנת תגובת ועד עשרת: 

 ע"י מזכירות אג' המים מול מערכת ארד דליה."
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 שדמה .ז

קוב  3,450צרך המושב  2017בשנת 

ש"ח. יש  32,610מים לגינון בעלות של 

לציין את תעריף המים בשדמה הגבוה 

אף מתעריף רשות המים, אשר עמד 

 מע"מ.  כולל 8.99על  2017בשנת 

מלמד  2017נתוני הצריכה בשנת עיון ב

על צריכה בשום שכל ובהתאם 

למאפייני העונה. וכך, עד חודש מארס 

 כמעט שאין השקיה ובחודש נובמבר נראית ירידה חדה לכיוון צריכה מזערית.

יתרה מזאת, נראה כי מבוצע מעקב אחר הוצאות הגינון, כדוגמת הממצאים בדו"ח ועדת 

צאות המים והמענה לטענות שנתן יו"ר הוועד, לרבות הסברים בנוגע להו  2018ביקורת ממאי  ה

עקב נזילות מים ללא גשמים מרובים נאלצנו להשקות יותר  -לפערים בצריכה: "הוצאות מים 

 לציין כי מתבצע מעקב יום יומי על צריכת המים וזאת על מנת לעמוד בתקציב במידת האפשר."

 מועצה .ח

קוב  8,994צה צרכה המוע 2017בשנת 

ש"ח.  127,502ים לגינון בעלות של מ

מאחר שמדובר בגינון באזורים שונים 

ברחבי המועצה, תעריף המים נקבע 

לפי היישוב שבתחומו בוצע הגינון, כך 

ש"ח  8.16הוא נע בין  2017שבשנת 

ש"ח )באזור  8.99-)באזור מישר( ל

שדמה ובית העלמין האזורי(, כולל 

 מע"מ. 

מגלה תנודות חדות, אם כי נראית מגמה בהתאם למאפייני  2017הצריכה בשנת עיון בנתוני 

העונה. לדוגמה, בחודשי הקיץ החמים ביותר, בהם נדרשת השקיה מרובה, נראית ירידה חדה 

 קוב באוגוסט  1,271-קוב ביולי ועלייה חדה ל 545-קוב בחודש יוני ל 1,563-בצריכה מ

קוב, בחודשים  900-יחסית, למעלה מ הצריכה הגבוהה קוב בספטמבר. יש לציין את 1,299-ו

 אוקטובר ונובמבר.

לעיתים ישנם חריגות מהותיות בצריכת המים כתוצאה תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 ."מפיצוצים ודליפות מים

 שינויים בצריכת המים לגינון  7.3

זה, נבחנו  כדי לבחון את הדרכים לצמצום צריכת המים ועמה גם להפחתת ההוצאה בתחום

. להלן 2018-2017ני הצריכה מנקודת מבט השוואתית בין החודשים המקבילים לשנים נתו

 יובאו הממצאים בליווי הסברים או תיאור הצעדים שננקטו לצורך השינוי.
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 גן הדרום .א

לזו  2017השוואה בין הצריכה בשנת 

מצביעה על מגמת צריכה  2018של 

דומה, למעט החודשים יוני ואוגוסט, 

 ויים משמעותיים. שבהם נראים שינ

בשני המקרים מדובר בצריכת מים 

גבוהה באופן קיצוני במגרש הכדורגל. 

לדברי יו"ר הוועד הקודם, באוגוסט 

, כתוצאה ממעשה קונדס של 2017

נערים, הופעלו הממטרות מדי לילה למשך כל הלילה, במשך ימים רבים עד שאותרה הבעיה. 

 412להשקיית מגרש הכדורגל, לעומת צריכה של קוב  668נרשמה צריכה של ואכן, בחודש זה 

אירע פיצוץ בצנרת שמתחת  2018קוב בחודש יולי אותה שנה שהוא בעל אקלים דומה. ביוני 

למגרש והמים זרמו אל מחוץ למגרש כך שלא ניתן היה לאתר את הפיצוץ על פי היקוות מים 

קוב בחודשים יולי ואוגוסט,  239-קוב ו 281ב, לעומת קו 703במגרש. בחודש זה נרשמה צריכה 

 בהתאמה.

 כפר אביב .ב

 השקיה חסכוניתנצפית  2017בשנת 

, נראית . לעומתהומתאימה לעונה

-חריגה בחודשים אוגוסט 2018בשנת 

ובמבר. בייחוד ניכרת החריגה בחודש נ

 נובמבר, אז עמדה הצריכה על 

קוב, פי ארבעה מהצריכה  1,664

  בחודש המקביל בשנה קודמת.

 כיכפר מרד .ג

בהשוואה בין החודשים המקבילים 

נצפו, בעיקר  2018-ו 2017בשנים 

ם בחודשי האביב, פערים גדולים, לעתי

מתאר במאות אחוזים. התרשים 

השיפור שחל בבקרת את בבירור 

ועמו החיסכון  2018ההשקיה בשנת 

 40%-קוב, כ 1,430הגדול במים )

 (.2017מהצריכה בשנת 

מאמצים גדולים להקטין את צריכת המים, הן ין כי נעשו "כאמור, גזבר הוועד המקומי צי

אשר הניבו , "מוש עקב עליית מחירםבאיתור מהיר של פיצוצים ותיקונם והן הקטנת השי

  מרשימות.תוצאות 
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 מישר  .ד

בהשוואה בין החודשים המקבילים 

נצפו הבדלים  2018-ו 2017בשנים 

גדולים, אולם, לא ניתן לאתר בהם 

 .עקביות או מגמות

בין ינואר מזכירת הוועד מסרה: "

ה שתילה כנער 2018לבין אפריל  2018

ג בשביל אופניים )מקביל לרח' השלד

 במישר( ולכן הייתה צריכה מוגברת.

 "יה.יתגברנו השקיה במספר מוקדים בכפר בשל התייבשות מדשאות וצמח 2018באוגוסט 

  משגב דב .ה

מהשוואה בין נתוני צריכת המים 

 ים בשנים בחודשים המקביל

עולים פערים בעיקר  2018-2017

בחודשי הקיץ: נרשמה צריכה מוגברת 

בחודשים יולי בעשרות אחוזים 

מוועד המושב נמסר:  2018.12ואוגוסט 

הפערים בין השנים נובעים משנה "

 ". פחות גשומה ופיצוצים

 עשרת . ו

בהשוואה בין החודשים המקבילים 

נצפו פערים  2018-ו 2017בשנים 

ד כדי מאות אחוזים, חריגים, ע

בחודשים אפריל, יולי ואוגוסט. לא 

ניתן לעמוד על מגמות הצריכה בכל 

ה ואף לא על אופי השינויים שחלו שנ

בחודשים המקבילים בין השנים 

 הנדונות.  

תגובת ועד עשרת: "יש לציין כי הנתונים לא דומים מכיוון שהיו חבלות מכוונות במערכות 

 כה גבוהה מאוד."ההשקיה בתקופות בהן הצרי

 
ם  אולם מדובר בצריכה מתונה שיכולה להתאי 2017חריגה משמעותית בחודש דצמבר ניתן לראות גם   12

 למאפייני העונה באותה שנה. 
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 שדמה .ז

בהשוואה בין החודשים המקבילים 

נצפו, בעיקר  2018-ו 2017בשנים 

דשי האביב והקיץ, פערים גדולים, בחו

לעתים בעשרות אחוזים. התרשים 

השיפור שחל את בבירור  מתאר

, אם כי 2018בבקרת ההשקיה בשנת 

ייתכן שניתן היה לנקוט פעולות 

ני, לחיסכון במים בחודשים מאי ויו

 . 2017לאור נתוני הצריכה בחודשים המקבילים בשנת 

 מועצה .ח

ים בהשוואה בין החודשים המקביל

נצפו אמנם פערים   2018-ו  2017בשנים  

גדולים בחלק מהחודשים. עם זאת, 

הנתונים מצביעים בבירור על השיפור 

שחל בבקרת ההשקיה לאורך כל שנת 

, ובפרט, על היציבות בצריכה 2018

, לעומת התנודתיות 13בחודשי הקיץ

 .2017בחודשים המקבילים בשנת 

 חיסכון במים  7.4

כאמור, לשם קבלת זכאות לתעריף מופחת לגינון ציבורי נדרש היישוב לבצע מיפוי של שטחי 

הגינון לפי סוג צמחייה וכן להתקין מערכת להשקיה יעילה המותאמת לסוג הצמח. בהתאם 

 לה לפי אזור גאוגרפי וסוג צמחייה: לכך, קבעה רשות המים מסגרת להשקיה יעי

 קוב לשנה 640 -מדשאות 

 לשנהקוב  430 -עצים שיחים ו

 לשנה קוב 640 -ורדים ופרחים 

כפר   -מבחינת הנתונים שהתקבלו מהיישובים עולה כי רק יישוב אחד ערך מיפוי מקיף ומפורט  

מלמדים על נקיטת  2018-2017לציין כי נתוני צריכת המים של היישוב לשנים  ראוימרדכי. 

צריכת המים  ,בסופו של דבר .ן בכסףצעדים משמעותיים לחיסכון במים, ובהתאם, גם חיסכו

 .12%על  - 2018מצריכת המים היעילה ובשנת  20%-עומדת על כ 2017בפועל בשנת 

 צריכה יעילהעלות  צריכת מים יעילה*  ההוצאה בפועל צריכת מים בפועל שנה 

 קוב 3,592 2017
 

 ש"ח  120,022 קוב  18,436.32 ש"ח  23,384

 ש"ח  155,104 קוב  18,436.32 ש"ח  18,312 קוב 3,126 2018

 דונם  0.055 - פרחים עונתייםוורדים דונם,  41.1 - שיחים ועציםדונם,  1.138 - מדשאות* 

 
אירעה תקלה בשידור המונה לאגודת עשרת ולכן החשבון חויב רק בספטמבר. מדובר  2018בחודש יולי   13

 ככל הנראה בלא יותר ממאה קוב.
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גם במועצה נערך מיפוי של שטחי הגינון, והוא הועבר לביקורת בלוויית פירוט סוגי הצמחים 

כשמונה דונם שיחים ועצים, דונם:    16-ם בהם. בסך הכול )כולל בית העלמין(, מדובר בכהנטועי

כשישה דונם מדשאות וכשני דונם של פרחים וורדים. צריכה יעילה של מים עבור השטחים 

קוב והרבה  8,236 - 2017קוב, בדומה לצריכת המים בפועל בשנת  8,560מסוג זה עומדת על 

  14קוב. 5,685 - 2018נת יותר מהצריכה בפועל בש

 ."עצה החלה לפעול לקבלת תעריף מופחת לגינון ציבוריהמותגובת מזכיר וגזבר המועצה: "

 

 

 

   

 
את עלות הצריכה היעילה בשל העובדה שהמועצה משלמת על פי מספר תעריפים בהתאם   יש קושי לאמוד  14

 לאזורי הגינון. 
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 סיכום ומסקנות 

 ההוצאות על גינון  .1

חלק משמעותי ביותר מתקציב הוועדים המקומיים, עד כדי  2017סעיף הגינון מהווה בשנת  1.1

ה על מים מסך כל ההוצאה על גינון עומד על מחצית ההוצאות בכל יישוב. חלקה של ההוצא

 בממוצע. 25%

)כולל צריכת מים( לעומת ביצוע מגלה פערים  2017בדיקת תקציבי הוועדים לגינון לשנת ב 1.2

המצביעים בעיקר על הקושי לעמוד במסגרת התקציב או על הקושי לתכנן את ההוצאה ולנצל 

 את מלוא התקציב. 

 .אחר הוצאות הגינון, במסגרת פעולות ועדת הביקורת ביישובים שדמה ועשרת מבוצע מעקב 1.3

 צא כי מבוצע מעקב ביתר היישובים, למעט דיווחים בישיבות הוועד המקומי.לא נמ

 ש"ח( ועל מים  197-112נמצאו פערים גדולים בין היישובים בהוצאות לנפש על גינון ) 1.4

בים וכן מההסכם עם ש"ח(. הדבר נובע מגודלם של שטחי הציבור לעומת מיעוט תוש 78-8)

 קבלן הגינון וניהול משק המים ביישוב.

 קבלת החלטות בנוגע לגינון  .2

למעט כפר מרדכי ושדמה, לא נמצא תיעוד לתהליך מובנה של קבלת החלטות לגבי הגינון  2.1

השוטף, לרבות במסגרת תהליך להחלפת קבלן גינון. מדיווחי הוועדים עולה כי הם ערכו 

ט צעות מחיר )בדרך כלל בעל פה( וניהלו משא ומתן בטרם הוחלבירורים וחלקם אף קיבלו ה

 האם להחליף את קבלן הגינון השוטף או לבחור בקבלן חדש.

נערך במועצה תהליך מכרז לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת של שטחי  2016באוקטובר  2.2

מעמיקה ציבור בתחום המועצה האזורית גדרות. נמצא כי בוצע תהליך תקין, לרבות בדיקה 

שנה לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה, מהאומדן. עם זאת, כ  50%של  הצעת הזוכה שעמדה על  

 נחתמה תוספת לחוזה, הכוללת שטחי גינון נוספים בתשלום נוסף. 

לגבי הגינון השוטף בבית העלמין, לא נמצא כי נערך במועצה תהליך מובנה של קבלת החלטות. 

בנות" ולא חוזה עבודה על כל ההשלכות המשפטיות יתרה מזאת, עם הקבלן נחתם "הסכם ה

 שלו.

עשרת, הוועדים המקומיים לא ערכו דיונים לגבי פרויקטים מיוחדים בישיבות הוועד,  למעט 2.3

וכאשר נערך דיון והתקבלה החלטה לגבי העסקת קבלן לביצוע פרויקט, לא תמיד תאם הביצוע 

 את החלטת הוועד. 

 רויקטים בהתאם להחלטות ועדת רכש.במועצה בוצעו עבודות מיוחדות ופ

 גינון התקשרות עם קבלני   .3

במרבית היישובים מועסקים קבלני הגינון מזה שנים רבות, לעתים טרם כהונת הוועד המקומי  3.1

הנוכחי. משום כך, היה קושי לאתר מסמכים המעידים על תהליך הרכש שבסופו התקשרו 
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יה לאורך שנות כהונתה לבחון את השירות הוועדים עם הקבלנים. יו"ר ועד תיארה את ניסיונות

 נון, על בסיס המלצות ונתונים מוועדים אחרים ומקבלנים שונים.   והמחיר של קבלן הגי

בכפר מרדכי בוצע תהליך מובנה לבחירת הקבלן אשר החל בהכנת רשימת "דרישות", המשיך  3.2

גע לטיב העבודה, הכנת בקבלת הצעות מחיר והשוואה ביניהן, דיון בין חברי הוועד, לרבות בנו

חברי הוועד וחתימה על החוזה והסתיים בדיווח  חוזה בסיוע יועץ משפטי ואישורו בידי

 לתושבים על התהליך ותוצאותיו.

תקופה   לדברי יו"ר הוועד, מדי  .גם בעשרת בוצע תהליך רכש, לרבות השוואה בין הצעות מחיר

 לימי תגבור., לרבות הצעות מחירמהקבלן מבקשים הם 

מזכירי היישובים לא ראו חרף הקושי לבצע תהליך רכש והתקשרות, מרבית ראשי הוועדים ו 3.3

יתרון בפעולות גינון משותפות עם מושבים אחרים, אלא הביעו חשש כי השיתוף ישפיע על 

 איכות הגינון ועל יחסי הגומלין המקומיים מול הקבלן. 

. 'קבלן גו  'קבלן בסקים שני קבלנים:  לאור תגובות אלה, יש להדגיש כי במרבית היישובים מוע

 .ג', הוא הוחלף בקבלן ב'ים של חוסר שביעות רצון מקבלן יתרה מזאת, במספר מקר

מעל ומעבר לסכום הפטור ממכרז, אך לא ביצעו   2017כל היישובים שילמו לקבלני הגינון בשנת   3.4

ושי לבחון את תהליך של מכרז זוטא. בהיעדר תיעוד תהליך הרכש במרבית היישובים, יש ק

 התהליך והאם התקבלו הצעות מחיר כנדרש.

לביצוע   -ת עבודות מעבר לגינון השוטף אותרו הצעות מחיר רק במקרה אחד במשגב דב בבדיק

 עבודות פיתוח ברחוב הכורם.

בגן הדרום, בכפר אביב ובמשגב דב לא אותר הסכם ההתקשרות עם הקבלן. ביתר היישובים  3.5

 .ני שנים, בחלקם חודשו או נוספו להם תוספות בשנים האחרונותמדובר בהסכמים שנחתמו לפ

לא בכל ההסכמים מצוינים מועדי הגינון והרכב הצוות המחייב את הקבלן, אלא מותירים 

נושאים אלה לשיקול דעתו של הקבלן ובלבד שיעמוד במטלות הגינון. כמו כן, לא תמיד נמצאה 

 שמצוין בחוזה יום עבודה שבועי. התייחסות לחודשים בני חמישה שבועות, במידה

ל ההסכמים מפרטים אותן ו/או את שטחי הגינון. על אחת כמה באשר למטלות הגינון, לא כ

וכמה, במרבית ההסכמים שנבחנו לא נמצא פירוט מספק באשר לעבודות גינון מעבר לגינון 

ם לקבלת השוטף. מספר חוזים מאפשרים לוועד היישוב לפנות בין היתר גם לקבלנים אחרי

 ולבחור מבין ההצעות.  ת מחיר והצע

 ינון עבודת קבלני הג  .4

ממצאי הביקורת מעידים על שונות רבה בין היישובים בשירותי קבלני הגינון, החל בגינון  5.1

שוטף, דרך טיפול בתשתיות הגינון, באיסוף ופינוי גזם וכלה בניקיון כללי לרבות באמצעות רכב 

 טיאוט.

טף , הקבלן מספק יום עבודה בשבוע של צוות עובדים. הגינון השובמרבית היישובים במועצה

כולל בדרך כלל כיסוח מדשאות )בדרך כלל אחת לשבועיים(, גיזום שיחים ועצים, ניקיון שטחי 

הגינון ותחזוקה קלה של מערכת ההשקיה. הגינון השוטף אינו כולל שתילה והתקנה של 

 ילים.מערכות השקיה, וכן חומרים, חלקי חילוף ושת
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ליות, בדרך כלל בסיור שעורך עם הפיקוח על עבודת קבלני הגינון מבוצע בדרכים לא פורמ 5.2

הקבלן נציג הוועד או מזכיר היישוב, אשר גם מלווה מקרוב את העבודה ובוחן את תוצאותיה 

 ושביעות הרצון ממנה. 

 תגמול לקבלן  .6

שיים קבועים. נמצאה שונות רבה בכל היישובים ובמועצה קיבלו קבלני הגינון תשלומים חוד 6.1

מובהק לשטחי הגינון ולסוגי הצמחייה. בחלק מהיישובים נקבעו בגובה הסכום ללא קשר 

 התשלומים בהתאם למאפייני העונה וצורכי הגינון.

, שילמו ועדי היישובים לקבלנים סכומים נכבדים העומדים לעתים על מאות 2018-2017בשנים   6.2

שטחי הגינון את השונות הרבה בין היישובים הנובעים מגודל  אלפי שקלים בשנה. יש לציין

 וממצב התשתיות, וכן מעבודות מעבר לגינון השוטף, עבודות ניקיון וטיאוט ואיסוף ופינוי גזם.

הנתונים מלמדים גם על שינויים גדולים בין שנות הבדיקה בממוצעי התשלומים החודשיים: 

  (.30%-( וכפר אביב )עלייה של כ40%-ירידה של כ(, במישר )30%-בכפר מרדכי )ירידה של כ

עולה כי  מדגם תשלומים מכל יישוב, אשר אינם נמנים על התשלומים השוטפים מבחינת 6.3

הוועדים אינם מקפידים על קבלת הצעות מחיר ואף לא לבצע השוואת מחירים בין קבלנים 

גבי עבודות גינון שונים. כמו כן, לא נראה כי מתבצע תהליך מסודר של קבלת החלטות ל

והתקנת מערכות השקיה, לגבי בחירת קבלן או לגבי הצעת מחיר. ייחודיות, כגון הקמת גינות 

נמצא כי תהליך התכנון בתחום הגינון לוקה בחסר, ולא אחת מדובר בתיקוני טעויות או עבודה 

ודת גינון רשלנית. פעמים רבות העדיף ועד היישוב שלא להטיל על קבלן הגינון השוטף לבצע עב

בלן אחר, אף על פי שגבה מחיר גבוה יותר תמורת מיוחדת או עבודת תשתית, אלא בחר בק

 שביעות רצון מקבלן הגינון השוטף.-העבודה, ככל הנראה עקב אי

בין התשלומים שנדגמו נמצאו מספר מקרים שהקבלן קיבל תשלום נפרד עבור עבודה שהייתה 

ר כת ההשקיה ושתילת צמחים עונתיים, ומקרים שנשככלולה בחוזה עמו, כגון תיקונים במער

קבלן גינון אחר להשלמת העבודה השוטפת. נוסף על כך, איתרה הביקורת תשלומים עבור 

עבודות שאינן כלולות באף לא אחד מהתחומים המצוינים בחוזה, וממילא גם לא בתחום 

 הגינון. 

וגיהן, גם כאשר מדובר היה באותו נמצאה שונות רבה בין היישובים במחירי עבודות גינון לס 6.4

ש"ח כולל מע"מ ומחיר עבור  2,432-877, מחיר יום עבודה לגינון שוטף נע בין קבלן. לדוגמה

 ש"ח.   5,700-0יום עבודה נוסף בחודש )בחודשים בני חמישה שבועות( נע בין 

 ההוצאות על מים  .7

ישובים ועל פערים גדולים ממצאי הביקורת מצביעים על שונות ניכרת בתעריפי המים בין הי 7.1

נע  2017ות המים. טווח המחירים שגובות אגודות המים ביישובים בשנת בינם לבין תעריפי רש

 ש"ח.  8.82-5.25בין  - 2018ש"ח למ"ק ובשנת  8.99-5.25בין 
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כאשר מדובר היה בתעריף נמוך מתעריף רשות המים, ראשי ועדים ציינו את הקשרים הטובים 

אחרים ניסיונות כושלים  ודה השיתופית החקלאית ביישובם. לעומתם, ציינוביניהם לבין האג

 מול האגודות להוזיל את מחיר המים.  

מיפוי מקיף ומפורט של שטחי הגינון לפי סוג  כוער(, וכן המועצה, כפר מרדכי)רק יישוב אחד 

   .קבלת זכאות לתעריף מופחת לגינון ציבורי , כחלק מתהליךצמחייה

למתן את צריכת המים  ורת מלמדים על מאמצים ניכרים שנעשים ביישוביםממצאי הביק 7.2

לגינון: איתור מהיר של פריצות מים או תקלות בצנרת, התקנת מערכות להשקיה מבוקרת, 

שתילת צמחים חסכוניים במים וביצוע מעקב הדוק אחר צריכת המים. מהשוואה בין החודשים 

 הניבו תוצאות מרשימות.אלה המקבילים בשנות הבדיקה עולה כי מאמצים 

נמצאה התאמה בין גובה הצריכה למאפייני העונה, למעט חריגות שהוסברו בתקלות בדרך כלל  

 ופיצוצים בצנרת, אם בזדון ואם מפאת מצב המערכת.
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 המלצות 

לאור חלקו המשמעותי של סעיף הגינון מתקציב הוועדים המקומיים ולאור הקשיים לעמוד  .1

ב, מומלץ לקיים היוועצות עם לתכנן את ההוצאה ולנצל את מלוא התקציבמסגרת התקציב או  

גורמי מקצוע, בהם גורמים במועצה, ובין הוועדים לבין עצמם, לצורך קבלה ומתן סיוע בבניית 

 תקציב הגינון ותכנון ההוצאה. 

הביקורת ממליצה לוועדים המקומיים לקיים שיתוף פעולה ביניהם בחתימה על הסכמים עם  .2

ן, ולנצל את יתרון הגודל להוזלת מחירים וקבלת י הגינון, בפרט כאשר מדובר באותו קבלקבלנ

 שירות נרחב יותר.  

על הוועדים לקיים מדי תקופה תהליך מובנה של קבלת החלטות בנוגע להיבטים שונים בתחום  .3

תת , עבודות גינון מיוחדות, צעדים לצמצום ההוצאה והפחשוטף גינוןלהגינון: העסקת קבלן 

יש  15פני המרחב הציבורי ביישוב ואת "השלד הירוק".צריכת המים. חשוב לנסות לתכנן את 

לערוך דיונים בישיבות הוועד לגבי מהות העבודה ואתרי הגינון ולקבל החלטה מושכלת, בין 

היתר על בסיס הצעות המחיר וניהול משא ומתן עם מציעים. על מזכירות הוועד לתעד את 

 ההחלטות.

כך, חשוב שהוועדה לענייני ביקורת של כל מושב תבצע במסגרת תפקידה מעקב אחר  נוסף על

 ההוצאות בתחום הגינון.  

על כל ועד לקיים תהליך רכש בהתאם לגובה ההוצאה: רכישה פטורה ממכרז או מכרז זוטא.  .4

אין להסתפק בהצעת מחיר אחת בלבד או בהצעות מחיר בעל פה, אלא לערוך השוואה בין 

 ולבחור את ההצעה המיטבית מבחינת מחיר ואיכות.  המציעים

 על המועצה לקיים הליך רכש מסודר גם לגבי הגינון בבית העלמין ולחתום על חוזה עם הקבלן. 

ביישובים שבהם לא אותר הסכם ההתקשרות עם הקבלן וביישובים שחתמו על הסכמים לפני  .5

החתימה, מומלץ לבחון היבטים  הם. טרםשנים רבות, יש לערוך הסכמים חדשים ולחתום עלי

שונים בעבודת הקבלן, כגון: אתרי הגינון הציבורי, מטלות הגינון ומועדי ביצוען, הרכב צוות 

 הגינון וגודלו, תעריפי עבודות נוספות ושבוע חמישי בחודש.  

לבחון במסגרת זו, יש לבחון עלויות של חלקי חילוף ושתילים עונתיים, ואם יש בכך עניין, גם 

 יבטים שמעבר לגינון, כגון ניקיון כללי ופינוי גזם.ה

עמידה בתנאי -יש לבצע פיקוח הדוק על עבודתו של קבלן הגינון ולתעד מקרים חריגים או אי .6

ההסכם עמו. מומלץ להביא בחשבון משובים מהתושבים בעת סיורי הפיקוח ולוודא שהעבודה 

 מבוצעת לשביעות רצונם.  

מיפוי מקיף ומפורט של שטחי הגינון לפי סוג טרם עשו זאת, לערוך ובים, שמומלץ לוועדי הייש .7

   .קבלת זכאות לתעריף מופחת לגינון ציבורי , כחלק מתהליךצמחייה
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