
  
  

 

     

  7פרק  

  

  

  "יבנה" ת ספריברכש מזגנים ב הנדון:

  

  מבוא .1
  

  .מזגנים 8 "יבנה"נגנבו בבית ספר ממלכתי דתי , 2012שנת בומאי  פברוארחודשים ב 1.1

  

 ₪. 70,000 -מזגנים בעלות של כ 8, נרכשו 2012במהלך חודש יוני  1.2

 

ושירותים ובכלל זה, מחייב, קבלת מספר הצעות מחיר בהליך רכישת מוצרים נאות רכש  ניהול הליך 1.3

 פתיחת מעטפות ומתן הזדמנות הוגנת ושווה למציעים.

 

, מבטיח מינהל תקין בכל הקשור בבחירת ספקים ושימוש נאות בכספי כאמור לעילרכש  יישום הליך 1.4

 ציבור.

 

בחתימת מנהל אגף לוגיסטיקה  1.1.2012נוהל החזרי פריצות ואנדליזים מתאריך  ,הוצג לביקורת 1.5

 .)"הנוהל"(להלן:  וחברה הל חינוךנבמי

 

בעת גניבת מזגנים מבית ספר, נדרש בית הספר להגיש למנהל אגף לוגיסטיקה במינהל בהתאם לנוהל,  1.6

 את המסמכים כדלקמן:וחברה, בין היתר, חינוך 

 הצהרת מנהל.טופס  1.6.1

 על גניבה במשטרת ישראל.הגשת תלונה  אישור 1.6.2

 .₪) 15,000(במידה והעלות מעל  הצעות מחיר 3 1.6.3

 

על ידי בית  והיתרה ממומנתמעלות רכישת המזגנים  50% מממנת, עיריית נתניה בנוהלי שנקבע כפ 1.7

 .הספר. הנוהל הגדיר בנוסף כי "בכל מקרה יופעל שיקול דעת לגופו"

 

 .הביקורת בוצעה על ידי רו"ח יובל אהרוני וצוות משרדו 1.8



  

   לשכת המבקר 

 "יבנה" ת הספריתהליך ביצוע הרכש בבלוחות זמנים בלהלן  .2
 

 



  
  

  

 

 מטרות הביקורת .3
  ."יבנה" ספרהבתי ברכישת מזגנים התקשרות ולבדוק נאותות הליך 

  

  
 והתייחסויות כלליות מתודולוגיה .4

 .)במועד סמוך לבדיקהת הספר יב תהודעה על הביקורת הועברה למנהל(הביקורת בוצעה במתכונת פתע  .4.1
 .א.עגב'   -  אשיתוהמזכירה הר "יבנה" עם מנהלת בית הספר ותפגיש ובוצע .4.1.1

  .ש.ש גב'                     

 .רו"ח ג.ל  -        פגישה עם חשבת מינהל חינוךבוצעה  .4.1.2
 .ר.מ מר  -     בוצעה פגישה עם ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך .4.1.3
 .ר.שגב'   -      בוצעו פגישות עם מנהלת בית הספר אוסישקין .4.1.4
 .נ.לגב'   -     בוצעו פגישות עם מזכירה ראשית בית ספר אוסישקין .4.1.5
 .ב.ימר   -      עה פגישה עם מהנדס בשירות עיריית נתניהבוצ .4.1.6
  שיחה עם נציג חברת תדיראן מזגנים. .4.1.7

  מסמכים ואסמכתאות בהליך רכש מזגנים.נסקרו  .4.1.8

  נסקרו הצעות מחיר ונאותות הליך הרכש. .4.1.9
  

 התייחסויות כלליות .4.2

  :6.9.12 התייחסות כללית של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה לביקורת בתאריך .4.2.1
  

, תחום הלוגיסטיקה והרכש של בית ספר ניהול עצמיבתי הספר בעיריית נתניה הם בניהול עצמי. במסגרת "  .א 

 שנדרש לפעול בהתאם לכללי רכש תקינים. ,נמצאים באחריות מנהל בית הספר

 דרישה שראש אגף במסגרת הניהול העצמי.האחריות הישירה על תהליך הרכש מוטלת על מנהלת בית הספר   .ב 

 לוגיסטיקה ינהל את כל תהליך הרכש לפרטי פרטים מנגד, אינה אפשרית.

לחץ מאסיבי בכלל זה, ממנכ"ל העירייה, ראש מינהל חינוך, הורי בית היתה תחת במקרה זה קבלת ההחלטות   .ג 

בית הספר, אשר הפעילו לחץ מהותי להתקנת המזגנים באופן מהיר, במטרה לתת מענה  תהספר ומנהל

 לילדים בכיתות.

יתה להיות "ראש קטן" ולהעביר את הטיפול יהעבור אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, הדרך הקלה ביותר   .ד 

, ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך פעל כ"ראש למנהלת בי"ס חדשה לליווי של מהנדס. על מנת לסייע

 נדרש.שהעבודות יבוצעו בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר עם כל המיגון ה על מנת, ,גדול"

 182בכלל זה: שיפוץ (היקפי העבודה הנרחבים של אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, כל שכן, בתקופת הקיץ   .ה 

גנ"י, טיפול בנגישות לנכים,  60 -גנים, שיפוץ גנים בחינוך המיוחד, הערכות למיזוג ב 40 -גנ"י, ביצוע הצללות ב 53בי"ס, שיפוץ 

אינם מאפשרים לראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, לרדת לפרטים, בעיקר  ,הכנות לפרסום מכרזים לגינון וכד')

 כשמדובר בבית ספר בניהול עצמי, שם אגף לוגיסטיקה נדרש לכל היותר, לכוון ולהדריך ותו לא.

  .המפורטים בדוח הביקורת יחד עם זאת, אגף לוגיסטיקה ילמד להבא להקפיד על כל התהליכים הנדרשים  .ו 

  

ותגובה נוספת  20.9.12תאריך ב, מנהל אגף לוגיסטיקה העביר לביקורת תגובה בכתב בה לעיללאחר מסירת התגו

  כלשונן "וכל מילה נוספת מיותרת".ונספח י'  ת כנספח ח'והמצורפ, 8.1.13בתאריך 

קבלן  מכתבים שנשלחו על ידי מהנדס 2, התבססה על 20.9.12מתאריך  תגובת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך

  ).לדוח (המכתבים מצורפים גם הם כנספח ח' "יבנה"עירייה ומנהלת בית הספר שירות הב משנה

  המצורף במלואו כנספח יא. 30/12/2012בנוסף התקבלה תגובה ממנהלת בית ספר "יבנה" בתאריך 

  



  
  

  

 

ראה  – (בעקבות המכתבים ששלחווהמהנדס  "יבנה"בתשאול ותחקור שבוצע על ידי הביקורת למנהלת בית הספר 

  :עולים הממצאים כדלקמן), נספח ח'

 .לעובדות הידועות בפועלעל ידי ראש אגף לוגיסטיקה ואין קשר בין האמור בהם  נתבקשוהמכתבים   .א 

נוכחה ואישרה לביקורת, לאחר שיחה עם הספקים בנוכחות הביקורת, כי האמור "יבנה" מנהלת בית הספר   .ב 

 .בנוסח הנוכחי מכתב, לא היתה שולחת את הבדיעבדוכי  מדויקאינו במכתבה 

לשם המחשה לנתונים השגויים שהוצגו במכתבה של מנהלת בית ספר "יבנה", אשר ציינה כי בדיעבד לא   .ג 

 כותבת אותם, ניצן לציין כדלקמן:
  

 :ציטוט ממכתבה של מנהלת בית הספר
תחלת עבודה באופן . ה1"פניתי לאנשי המזגנים...בבקשה להסכים לתנאים איתם אני מתנהלת נוכח המציאות ואלו הם: 

 ביצוע העבודה ללא תשלום עד אשר יגיע הכסף מהעירייה.  2מיידי. 

 לא מצאתי איש מקצוע שיסכים...".

 

  :עובדות בפועל

  הסכים לתנאים שהוצגו י.נ מזגנים, קבלן המיזוג ""יבנה"בניגוד לאמור במכתבה של מנהלת בית ספר "

  .רק לאחר קבלת הכספים מעיריית נתניה)(התחלת עבודה באופן מיידי וקבלת תשלום בפניו 

  הסכים לתנאי של תחילת מזגנים"  .קבלן המיזוג "ש, "יבנה"בניגוד לאמור במכתבה של מנהלת בית ספר

  תנאי של תשלום רק לאחר קבלת הכספים מעיריית נתניה.בפניו, הוצג  אכלל לעבודה באופן מיידי ו

 "היא לא פנתה באופן אישי לאנשי המזגנים והתברר, בניגוד לאמור במכתבה של מנהלת בית ספר "יבנה ,

  כי מעולם לא שוחחה איתם, עד לפגישה והשיחה המשותפת עם הביקורת.
מתברר, כי שוחחו עם קבלני המיזוג נציגים של בית הספר, שהמנהלת כלל לא בדקה איתם את הנושא 

 טרם שלחה המכתב הרצוף אי דיוקים.
  

קבלני מיזוג שהגישו הצעות  2והשיחות עם  "יבנה"הביקורת ערכה למנהלת בי"ס ם מהתשאול שציטוט קטעי - ' טמצורף כנספח 

 מחיר מתחרות.

 

אליו לעיון המכתב הועבר  ואף במינהל חינוךנשלח לבקשת ראש אגף לוגיסטיקה המכתב המהנדס ציין, כי   .ד 

ל הנתונים המהנדס ציין, כי לאחר הצגת מכלוכיום, בדיעבד,  .טרם הפצת המכתבואישור (ביצע מס' תיקונים) 

 ".שיש בו אי דיוקים שולח את המכתב לא היה
  

"מזמין" מכתבים במינהל חינוך אה בחומרה, את העובדה שראש אגף לוגיסטיקה והביקורת ר .4.2.2
לאפשר להציג "מצג שווא"  בתי ספר, זאת על מנת, תומנהלבשירות העירייה מקבלני משנה 

  לביקורת.
  

 יםספקאחד הומרה, את העובדה שמנהלת בית הספר העבירה לכמו כן, הביקורת רואה בח

 2 -את הצעות המחיר שקיבלה מ(שהתבקשה לפנות אליו על ידי ר' אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך) 

מההצעות ₪  9,000 -ספק שהצעתו גבוהה בכללא נימוקים וסיבות הספקים האחרים, העדיפה 

  במהלך בדיקת הנושא על ידי המבקר. המתחרות ומציגה מכתבים עם עובדות לא מדויקות

  



  
  

  

 

בוצעה על ידי ראש אגף לוגיסטיקה  מ.ריש לציין, כי התנהלות דומה וחריגה לקידום קבלן המיזוג 

גם בבית ספר אוסישקין (בי"ס אחר), בסמיכות זמנים לבית ספר יבנה, זאת בהתאם לעדות 

  שנמסרה לביקורת על ידי מנהלת בית הספר והמזכירה הראשית. 

 הועברו ביוזמת ראש אגף לוגיסטיקה למזכירה  מ.רבבית ספר אוסישקין, פרטי קבלן המיזוג  גם

 . מ.רהראשית בבית הספר, בבקשה שתפנה לקבל הצעת מחיר גם מהקבלן 

  לאחר שהתקבלו הצעות המחיר והועברו לאישור ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, ולאחר

ולה ביותר, יזם ויצר קשר ראש אגף לוגיסטיקה עם אינה הז מ.רשהתברר כי ההצעה של הקבלן 

, בבקשה לקבל הצעת מחיר מ.רמנהלת בית הספר אוסישקין וביקש ממנה לפנות שוב לקבלן 

 מעודכנת.

  ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך מסר באותה שיחה למנהלת בית הספר, כי הוא שוחח באופן

ת המחיר), בה ציין קבלן המיזוג, כי הוא (בעקבות קבלת כל הצעו מ.ראישי עם קבלן המיזוג 

 מוכן להוזיל את ההצעה שלו ולמסור הצעת מחיר מתוקנת.

  אישור לאמור נמסר לביקורת על ידי מזכירת בית הספר אוסישקין בו העידה, כי מנהלת בית

הספר יצרה איתה קשר מיד לאחר סיום השיחה עם ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, לעדכן 

  קשה החריגה.בפרטי הב

  

  :8.1.13התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה לטיוטת דוח הביקורת מתאריך  .4.2.3
"צר לי כי הביקורת מצאה לנכון להלחיץ את המנהלת ולהפוך אותה לשקרנית/לא דוברת אמת!!! וכי איזה אינטרס 

יעו הסכימו הקבלנים הראשונים שהצ 2נוסף אם לפי דברי הביקורת  ןיש למנהלת לבקש עזרה נוספת ולבקש קבל

  לעבוד מיידית וללא תשלום?!!! ...

יסה מנהל האגף להציג "מצג שווא"...האם אילו נמנהל אגף לוגיסטיקה רואה בחומרה את הערת הביקורת במבוא כ

בקשה מהמהנדס לכתוב לו את השתלשלות הנושאים הינה מצג שווא?!!! וכי מנהל האגף צריך לזכור פרטים 

ודשים?!!! בבית הספר המנוהל בניהול עצמי!!! (מנהל אגף הלוגיסטיקה אינו חייב ח 3 -טכניים ואחרים אחרי כ

  ...לסייע אך עשה זאת מתוך אחריות ומתוך מבט של "ראש גדול"

₪  9,000 -צר לי שהביקורת לא מצאה לנכון לערוך השוואת המחירים ושוב ושוב חוזרת על נתון שגוי "הצעה גבוה ב

  וישר כח למנהלת שפעלה כפי שפעלה....₪  900א לא היה ולא נברא ההפרש הו -

מרכז העשרה קרית ₪.  700,000 -האם נבדקו חריגות גבוהות במינהל הנדסה...לדוגמה: בית הידידות חריגה כ

  ₪..." 600,000 -נורדאו חריגה כ

  
  :התייחסות הביקורת לתגובת ראש אגף לוגיסטיקה .4.2.4

  הביקורת דוחה את תגובת מנהל אגף לוגיסטיקה. 

ביקורת מסתמכת על נתונים ושיחות ישירות, בין היתר, עם הקבלנים האחרים שהציגו הצעות מחיר מתחרות, ה

שיחות עם המהנדס המפקח מטעם העירייה ומנהלת בית הספר ומתרשמת, כי אין ביסוס לטענות ראש אגף 

  לוגיסטיקה.

באופן ישיר, בשיחת  היקורת דיברהב₪,  900בעוד שראש אגף לוגיסטיקה מציין שההפרש בין הספקים הוא רק 

בה נכחה גם מנהלת בית הספר ואימתה פעם נוספת, עם הקבלנים האחרים, כי המחיר שהציעו הוא המחיר המצוין 

, כל שכן, לאחר ששוחחה עם הקבלנים בנוכחות בדוח המבקר. גם מנהלת בית הספר אישרה בפני הביקורת

   .בין ההצעות₪  9,000וכי אכן יש פער של  ם הנכוניםכי המחירים שמצוינים בדוח המבקר ה הביקורת,

   ).5.4.7(ראה סעיף 

ולפיכך נותרו (לא הציג ולו אסמכתא אחת)  כלשהוא ללא בדיקה וללא תיעודנמסרו טענות ראש אגף לוגיסטיקה 

  כטענה בלבד וללא הוכחה כנדרש.

 ללותו.לדו"ח בכ 30.12.12תגובת מנהלת ביה"ס יבנה מתאריך  - מצורף נספח יא'



  
  

  

 

 ממצאים
  

  החזרי פריצות נוהל רכש 5.1

החזרי "נוהל , הפיץ מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה 1.1.2012בתאריך  5.1.1

 פריצות/ואנדליזים".
 נוהל החזרי פריצות/ואנדליזים. –מצורף כנספח א' 

 

 בין היתר, נקבע בסעיף בנוהל, כדלקמן: 5.1.2

  

  

עולה, כי בעלי ר והמזכירות הראשיות מנהלי בתי ספ 2ביצעה עם הביקורת ש משיחות 5.1.3

 שנכתב, 1.1.12הנושא תאריך רכש ופריצה את נוהל  לא הכירו ,התפקידים בבתי הספר

 .במינהל חינוך

מעיון בתפוצת הנוהל עולה, כי בתי הספר אשר נדרשים ליישם את הנוהל (בכלל זה, הגשת 

 לנוהל שעוגן.כלל אינם מכותבים הטפסים לא יאוחר משבועיים מיום האירוע), 
  

  :6.9.12התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

  הערת הביקורת מקובלת. הנוהל יופץ בשנית לכל מנהלי בתי הספר.

  

  :15.1.13מתאריך תגובת חשבת מינהל החינוך 

  עודכן הנוהל.  2012בחודש אוגוסט 

וז ההחזר שהם מדד טיפוח בית ספרי, כמות התלמידים בהתייעצות איתי הוכנסו בנוהל קריטריונים לאח

  בבית הספר וסכום הנזק ביחס לסכום הרזרבה שעל בית הספר להשאיר בתום שנת לימודים. 

  



  
  

  

 

 נוהל הרכש מגדיר את התנאים למימון הרכש על ידי עיריית נתניה, כדלקמן: 5.1.4

  

  

  הם במקור]. -לעיל נוהל שהופץ סעיף ב' [יודגש: סימני השאלה ב

  

 בנושא מימון העירייה בנוהל:הביקורת ממצאים והערות  5.1.5

בעל התפקיד  הולא מצוין מיהנוהל מקנה אפשרות להפעיל "שיקול דעת".  5.1.5.1

 שבסמכותו להפעיל שיקול דעת כאמור.

, המהווה תנאי ללא הסבר מהות המושגהנוהל קובע מונח של "יתרה בסיסית"  5.1.5.2

 רייה.בסיסי לביצוע החזר כספי ומימון הרכש על ידי העי

מהיתרה הבסיסית של בית הספר לסוף  3% - בנוהל מצוין: "נזק שהינו נמוך מ 5.1.5.3

 לא ברור מה כוונת סימני השאלה בנוהל. –לא יוחזר???"  -שנת הלימודים 

לא ברור מהי כוונת המילה  –" 100%"נשאף להחזיר בנוהל לגבי גני ילדים נקבע  5.1.5.4

 .ההחלטות כמצוין בנוהל וכיצד באה לידי ביטוי בקבלת "נשאף"
  

  :"יבנה"מנהלת בית ספר נמסר לביקורת על ידי 

 לא מוכר לבית הספר נוהל רכש בכלל ונוהל בתחום פריצות וגניבות בפרט.  .א 

מנהל בית הספר, שאינו בקיא בתחומי רכש תקין, מתקשה לבצע הליך רכש כנדרש ובכלל זה, הגדרת המפרט   .ב 

 '.הנדרש, ספקים פוטנציאלים, הטפסים שנדרש להגיש וכד

על מנת לספק את הטפסים ושוב,  הלוךהעובדה שנוהל הרכש אינו ידוע, גורם לכך, שמנהל בית הספר "מטורטר"   .ג 

 והמסמכים שנדרשים על ידי מינהל חינוך.

בהליך רכש כה מהותי, בסכומי כסף גבוהים, בית הספר אינו נתמך כנדרש על ידי מינהל חינוך. תחושה שמינהל   .ד 

  .חינוך מקשים במקום לסייע

  
  

  :15.1.13תגובת חשבת מינהל החינוך  מתאריך 

בעת כניסתי לתפקיד לפני כשנתיים לא היה קיים נוהל כלל בנושא החזרי פריצות. כשנה לאחר מכן בישיבה עם   .א 

מנהל אגף לוגיסטיקה, מנהל אגף חינוך יסודי ומנהלת אגף חינוך על יסודי, הוחלט לכתוב נוהל פנימי בנושא. 

  ונחתם על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה.  2012 הנוהל נכתב בתחילת

לעדכן את הנוהל.  2012לאור אי בהירויות שצצו בנוהל כמה חודשים לאחר כתיבתו הוחלט בחודש אוגוסט    .ב 

בהתייעצות איתי הוכנסו בנוהל קריטריונים לאחוז ההחזר שהם מדד טיפוח בית ספרי, כמות התלמידים בבית 

  רבה שעל בית הספר להשאיר בתום שנת לימודים. הספר וסכום הנזק ביחס לסכום הרז

במקום זאת הוכנסו בנוהל קריטריונים ברורים יותר  –לעיל) ירד מהנוהל  5.1.5.1נושא הפעלת שיקול הדעת (סעיף   .ג 

לאחוז ההחזר שהם מדד טיפוח בית ספרי, כמות התלמידים בבית הספר וסכום הנזק ביחס לסכום הרזרבה שעל 

  ם שנת לימודים. בית הספר להשאיר בתו



  
  

  

 

המונח שונה ל"יתרה כספית של בית  –לעיל ) לא קיים בנוהל המעודכן  5.1.5.2המונח "יתרה בסיסית" (סעיף   .ד 

  הספר בחשבון הרשות לסוף שנת הלימודים הקודמת".

  היתה טעות סופר בנוהל הישן. כמובן שלא קיים בנוהל המעודכן. –לעיל)  5.1.5.3סימני השאלה  (סעיף   .ה 

וזאת במידה  100%יוחזרו  –המשפט עודכן בנוהל המעודכן שבו נרשם "גנ"י  –לעיל)  5.1.5.4ים (סעיף גני ילד  .ו 

  והגננת עומדת בכל התנאים הנ"ל..".

  

  :6.9.12התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

 הל חינוך וחברה.שיקול הדעת המצוין בגוף הנוהל, נתון לראש אגף לוגיסטיקה וראש מינ  .א 

 לא ידוע מהות המושג "יתרה בסיסית" המצוינת בנוהל. ההגדרה ניתנה על ידי חשבת מינהל חינוך.  .ב 

 הניסוחים בנוהל יבחנו שוב, על מנת, שיהיו ברורים וחד משמעיים.  .ג 
  

  :13.1.8התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

לכל בתי הספר בתחילת כל שנה. כמו כן, בית הספר שמבקש שוב את הנוהל מקבלו בכל עת נוהל החזרי פריצות מועבר 

  שיחפוץ.

  ) על ידי חשבת המינהל ואושר על ידי כל הגורמים. 22.8.12נקבע נוהל חדש (בתאריך 

הל ראש אגף לוגיסטיקה וחשבת המינהל קובעים את שיעור ההחזר וראש המינהל מאשרת. הנוהל נקבע בשיתוף עם מנ

  אגף היסודי, חשבת המינהל ומנהל אגף לוגיסטיקה.

  

 מפרט טכני לרכש מזגנים 5.2
עולה, כי מייד לאחר גניבת המזגנים בוצעה פניה  "יבנה"הספר  יתב תמנהל מתשאול 5.2.1

לספקים לקבל הצעות מחיר, זאת במטרה, להשמיש בחזרה את מערכת המיזוג שמהווה 

 הכרח לקיום מערך לימודים תקין.

 

 הצעות מחיר בוצעה ללא מפרט טכני. הפניה לקבל 5.2.2

 

והעביר את  שבית הספר פנה לקבל הצעות מחיר לאחרמסקירת הביקורת עולה, כי רק  5.2.3

בעל פה נמסר  ,31.5.12בתאריך וחברה הצעות המחיר לראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך 

בקש שוב כי נדרש לעל ידי מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, , למנהלת בית ספר "יבנה"

יועצים  שינתן על ידי ,טכני למיזוג אוויר"מפרט "בהתאם לפעם נוספת הצעות מחיר 

  חיצוניים לעירייה "מהנדסים ויועצים בע"מ".

 

לא  יודגש, כי המפרט האמור וההנחיות שניתנו בעל פה לביצוע רכש בהתאם למפרט מוגדר,  5.2.4

 .חינוך וחברהמצוינות בנוהל שנכתב על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל 

 

 :ממצאים והערות 5.2.5

אינן נדרשות בפועל ומייקרות באופן ניכר  המורחב, חלק מדרישות המפרט הטכני 5.2.5.1

 .את הרכש, ללא הצדקה

  

  לשם המחשה: 

  למפרט המיוחד בו צוין בין היתר, כדלקמן: 4הדרישה בסעיף  

וולט...פרט לאותם  380פאזית -"כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת

 .בהם יצוין במפורש אחרת" המקרים



  
  

  

 

  למפרט: 15.1.8הדרישה בסעיף 

 עותקים מאושרים של תיק המתקן". 5"...ימסור הקבלן 

  למפרט: 15.1.5הדרישה בסעיף 

"הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, כגון בידוד לצנרת וכן אביזרים נוספים 

 שידרוש המפקח בטרם יוזמנו מספקים, עבור דוגמאות אלו לא ישולם".

 

ללא יכולת של מנהל בית הספר להבין ולבצע את מורכב ביותר המורחב המפרט  5.2.5.2

 , כנדרש בהוראות המפרט הטכני.הרכש באופן מקצועי
  

  :"יבנה"מנהלת בית ספר נמסר לביקורת על ידי 

 המפרט אותו התבקש בית הספר להעביר לספקים מורכב ביותר ואינו סביר.  .א 

ן את הדרישות ואינו יכול לבצע או להיות אחראי על רכש במפרט שאינו מנהל בית הספר, לא יכול לקרוא או להבי  .ב 

 מבין, ללא ליווי ו/או יעוץ של בעל מקצוע.

לאחר הצגת חוסר הסבירות במפרט לראש מינהל לוגיסטיקה במינהל חינוך, נשלח מפרט מצומצם ביותר. מפרט   .ג 

 מצומצם זה הועבר בפועל לספקים לצורך מתן הצעת מחיר.

  

  :6.9.12ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך התייחסות 

 המהווה יועץ בתחום לעירייה. ב.יהמפרט הטכני לרכש מזגנים נקבע על ידי המהנדס   .א 

באחריות מנהלות בתי הספר, לפנות למהנדס הרלוונטי בתחום הרכש, זאת על מנת, לקבל מפרט טכני טרם בקשת   .ב 

 הצעות מחיר.

בנוהל ותופץ לכל מנהלי בתי הספר, זאת על מנת, למנוע מקרים של בקשת הצעות מחיר ללא  הנחיה זו, תשולב  .ג 

 מפרט טכני.

פעם נוספת, על מנת, לוודא שנותן מענה מתאים לרכש מזגנים  נועמודים יבח 16דרישות המפרט הטכני הכולל   .ד 

 לבתי ספר.
  

  :13.1.8ך התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתארי

כל המפרט הטכני אמור להיות מתואם בין המנהלת בניהול עצמי לבין המהנדס שנשלח מטעם העירייה לסייע לה   .א 

(למנהל אגף לוגיסטיקה אין ולו כלום בנושא המפרט הטכני). מעבר לסיוע במהנדס חוץ אין מינהל החינוך רשאי 

אחזקה, שיפורים וכד' -ומי מחשבים, ציוד, ניקיוןכנס לשיקול המנהל/ת בניהול העצמי כפי שאינו נכנס לתחילה

  שמבצע המנהל לכל אורך השנה במסגרת ניהול עצמי.

ברור מעל כל צל של ספק, שיש להעביר את המפרט טרם יציאה לקבלת הצעות וההמלצה בנושא זה מקובלת   .ב 

  בהחלט.

  

  :15.1.13מתאריך תגובת חשבת מינהל החינוך 

(מנהל האגף לחינוך  ש.פפר היסודיים במהלך חודש ספטמבר על ידי דר בטיוטת הנהלים שהועברה לבתי הס  .א 

  ".על בסיס של הצעות מחיר ג.  נוהל רכישות, ביצוע עבודות וקבלת שירותיםיסודי)  נכתב בין היתר, "

 לפני מע"מ מחייבת הצעת מחיר אחת.₪  2,000רכישה בסכום של עד   .ב 

ני מציעים לפני מע"מ מחייבת לקבל הצעות מחיר מש₪  20,000לפני מע"מ ועד ₪  2,000רכישה בסכום של בין   .ג 

בית הספר ימלא טבלת ריכוז והשוואת מחירים וירשום את ההחלטה שהתקבלה ואת  לפחות בפקס או בטלפון.

 הנימוק לכך. אין בית הספר חייב לקבל את ההצעה הזולה,  אך עליו לנמק את החלטתו.

ש"ח לפני מע"מ מחייבת לקבל הצעות מחיר  40,000עד לסכום של לפני מע"מ ו₪  20,000רכישה  בסכום שבין   .ד 

 משלושה מציעים לפחות בכתב. 

לפני מע"מ תתבצע עפ"י בהתאם להליך הבא: ₪   40,000לפני מע"מ ועד לסכום של ₪  20,000רכישה בסכום שבין   .ה 

תכלול מפרט טכני ביה"ס יכין בקשה להצעת מחיר בכתב, בהתייעצות עם המחלקה המתאימה בעירייה. הבקשה 

וכתב כמויות. חובה לציין בבקשה כי בית הספר אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

ספקים או נותני שירותים. הצעות המחיר תוגשנה בכתב ותדונה על ידי ועדה בית ספרית בה  3הבקשה תופץ ל 



  
  

  

 

ת בית הספר, מורה מקצועי הקשור לפרויקט או סגן יהיו חברים ארבעה חברים: מנהל בית הספר, מורה מצוו

מנהל ומזכירה. הועדה רשאית לצרף אליה את נציג ההורים.  פרוטוקול הישיבה יכלול טופס השוואת מחירים ואת 

 ."נימוקי ההחלטה. הזמנת העבודה למציע תיעשה בכתב ותיחתם על ידי מנהל בית הספר

    הישנים שהופצו בעבר לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי. יש לציין כי נושא זה היה קיים גם בנהלים  .ו 

  

  

, (או שלא ידועות/מיושמות בבתי הספר) הביקורת מבקשת לציין, כי העדר הנחיות ברורות וכתובות

, טכניהמפרט הלאופן בחירת ספקים וקבלנים לביצוע העבודות, הגורם האחראי, אופן קביעת 

  בנושא רכש והתקשרויות עם קבלנים. מימותעוכד', מהווה כר נרחב ל תהליך העבודה

עוד יודגש, כי במקרה זה המהנדס מטעם העירייה לא היה שותף ו/או נדרש לחוות דעה ו/או נדרש 

לראשונה, לאחר סיום התקנה בעת בקשת הקבלן  ,להציג מפרט טכני בפרויקט. המהנדס שולב

  כי ההתקנה בוצעה באופן לא מיטבי. ,תשלום וציון בית הספר

  

 רידוד דרישות המפרט הטכני 5.3
לא סביר עמודים  16, כי המפרט הטכני הפרוס על פני "יבנה"מנהלת בית ספר  תלאור טענ 5.3.1

, נשלח למנהלת בית הספר מפרט טכני חדש לא יסכים לבצע את העבודה קבלןואף 

, לצורך העברתו אחרון של המפרט המקורי)ההעמוד חצי שורות בלבד ( 8ומעודכן הכולל 

 מחיר מחודשת. תמתן הצעלספקים ל

  

יודגש, כי המפרט המקוצר החדש לא כלל התייחסות לפרקים שלמים במפרט המלא ובכלל 

זה: חובת ביקור במקום, תוכניות העבודה, ציוד וחומרים, דרישות מהקבלן, הגנה מפני 

קורוזיה, טיב חומרים, סילוק שיירים ולכלוך, מסירת העבודה, תיק המתקן, שירות 

 לוחות חשמל ועוד.ואחריות, 

 

לא לווה מבדיקת הביקורת עולה, כי הרידוד בדרישות המפרט הטכני באופן קיצוני,  5.3.2

ללא שיחה עם גורם גורם כלשהו ממינהל חינוך, בביקור בבית הספר של בעל מקצוע, 

 כלשהו בבית הספר להבנת הצרכים, סוג המזגנים שנדרש וכד'.
  

ת לרידוד המפרט הטכני בבית ספר אחד הביקורת לא קיבלה התייחסות נאותה לסיבו 5.3.3

 2בין הטכניות באופן כה קיצוני ודרסטי ולחוסר האחידות בדרישות  ,ביחס לבית ספר

  ., אשר ביצעו את הרכש בסמיכות זמניםבתי הספר

  

  :6.9.12התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

, שם נכללו 16ני, אלא תשומת לב המנהלת הופנה לעמוד האחרון מס' לא בוצע רידוד של הדרישות במפרט הטכ  .א 

 הדרישות למיגון.

 הפניית תשומת לב המנהלת לנושא המיגון המופיע בעמוד האחרון, לא ביטל את כל יתר דרישות המפרט.  .ב 

 דרישות המפרט הטכני יבחנו פעם נוספת, על מנת, לוודא שנותן מענה מתאים לרכש מזגנים לבתי ספר.  .ג 

  

  :13.1.8תייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך ה

המפרטים מועברים על ידי המנהלת במסגרת ניהול  להתאים את המפרט הטכני לנדרש. בנושא זה, מקובלת ההמלצה

  עצמי.

  



  
  

  

 

כי  ,.ימר ב ולאור חוות דעת המהנדס שלאחר התקנת המזגניםהעובדה הביקורת מבקשת לציין, כי 

לקבלן המבצע תוספות כספיות להשלמת ביצוע  ועבודה בוצעה "ברמה נמוכה ביותר", אושרה

העבודה, לאור טענה של הקבלן, שבהצעת המחיר שלו לא תומחרו נושאים בסיסיים בעבודה (כגון: 

בהתקשרויות עם שרודד, מהווים כשל המלא  מיגון) אשר מופיעים במפרט הטכניו גזחשמל, צנרת 

  .ספקים

  

  

 תות קבלת הצעות מחיר מספקים ובחירת הספק לביצוע העבודהנאו 5.4
מחייב קבלת ₪, הליך רכש תקין, כל שכן בביצוע רכש בהיקף כספי של עשרות אלפי  5.4.1

 הצעות מחיר מקבלנים באופן שיווני ואחיד ללא ביצוע העדפה של ספק כלשהו.

 

צעה או מתן חל איסור על הצגת הצעת מחיר של ספק אחד לספק אחד, לצורך שיפור הה 5.4.2

אפשרות לספק אחד בלבד להציג הצעה מתוקנת, לאחר היוודע יתר ההצעות הכספיות של 

 הספקים האחרים.

 

שבית הספר שלח למינהל חינוך , עולה כי לאחר "יבנה"במהלך תחקור צוות בית הספר  5.4.3

הועברה דרישה ממנהל והציג מספר הצעות מחיר שהתקבלו באופן שיווני ובמינהל תקין, 

מ.י.א  .בעל עסק "ל מ.רגנים זוגיסטיקה במינהל חינוך לבצע פניה לקבלן מאגף ל

 .בתחילה א היה חלק מהצעות המחיר שהתקבלו, שלמערכות מיזוג אוויר"

  

העבירה את  "יבנה"מנהלת בית ספר , מ.רזאת ועוד, בהתאם לדרישת קבלן המזגנים  5.4.4

חיר של הקבלן החדש, , כבסיס למתן הצעת מר הספקים לקבלןתיתר הצעות המחיר של י

 .שהוצג על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך
מכתב הצעות המחיר וטבלת השוואות שנשלחה לראש אגף ללוגיסטיקה במינהל   -  מצורף כנספח ב'

  חינוך ולאחר מכן לקבלן שהוצג על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך.

  

ק מהקבלן שהוצג על ידי מנהל אגף יודגש, כי בקשה זו לקבלת הצעת מחיר נוספת ר

מבית הספר לראש וחתום לאחר שהועבר מסמך מסודר לוגיסטיקה במינהל חינוך, ניתנה 

  .בצירוף כל יתר ההצעות הכספיות של יתר הספקים ,אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך

  

  :13.1.8התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

  ודאי שפעלה לא נכון. 3 -הקבלנים לקבלן ה 2אכן העבירה את ההצעות של  אם המנהלת

 

, לאור הדרישה "יבנה"להלן תיעוד העתק תרשומת פנימית של מנהלת בית ספר  5.4.5

החריגה של מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה לבחירת ספק ספציפי, שכלל לא 

 התבקש ו/או מסר הצעת מחיר.

 

שיחה טלפונית שיזמה מנהלת בית הספר עם ראש אגף  התרשומת בוצעה בעקבות 5.4.6

לוגיסטיקה במינהל חינוך, לאור אי קידום ואי מתן מענה למספר רב של פניות ובקשות 

לביצוע התקשרות עם קבלני מיזוג שהציעו והגישו הצעות מחיר לביצוע העבודה, 

 כדלקמן:



  
  

  

 

  



  
  

  

 

  

ל ידי מנהל אגף לוגיסטיקה התבקש לעבוד איתו ע "יבנה"יודגש, כי הספק שבית ספר  5.4.7

מההצעה הבאה לאחר הצעת מחיר הגבוהה מ.י.א מערכות מיזוג, הציג  .במינהל חינוך ל

(גם לאחר שקיבל לידיו את יתר  %15 -המהווים פער של כ₪  8,900 -בסך של כ מכן

וחרף זאת, , מההצעה הזולה ביותר 10,400-ובסך של כ הצעות המחיר של יתר הספקים)

 .או לנסיבות המיוחדות לנימוקיםהעבודה לביצוע ההתקנה ללא תיעוד  זכה בביצוע
  

  : להלן הצעות המחיר שהתקבלו

  (נספח ב')₪  58,500  :  ש.מ

  ₪ 60,030  :  י.נ

   ₪ 68,904  :  )מ.רמ.י.א מערכות מיזוג אוויר ( ל.

  (נספח ג' בתוספת מע"מ)

  

    

ובהתאם  "יבנה"ג על ידי מנהלת בי"ס שכפי שהוצ ל.הצעת המחיר של הקבלן   -  מצורף כנספח ג'

למסמכים שהוצגו לביקורת, ניתנה הנחיה לעבוד איתו על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה 

  במינהל חינוך.

  ."יבנה"עם בי"ס  מ.ראישור התקשרות ותחילת עבודה של הקבלן   -  'דמצורף כנספח 

 

מניהול תקין מהווה חריגה מהותית כאמור, זו הביקורת מבקשת לציין, כי התנהלות  5.4.8

 בכלל וביצוע רכש נאות ונטול פניות בפרט.
  

העובדה, כי ניתנה הנחיה למנהלת בית הספר לעבוד עם קבלן ספציפי ללא ביצוע הליך 

רכש כדין, זאת ועוד, כאשר הספק עימו ניתנה הנחיה לעבוד מציג הצעה כספית הגבוהה 

שלו), מציגה דפוס עבודה  ביותר מכל יתר ההצעות (שהוצגו לו טרם נתן את הצעת המחיר

  והתקשרות חריג.

השתלשלות דומה וחריגה באופן דומה להתנהלות בבית ספר יבנה, נמסר לביקורת, כי  5.4.9

(גם שם נגנבו מזגנים בסמוך לגניבת המזגנים בבית  בבית ספר אוסישקיןגם התרחשה 

 לקמן: ספר יבנה). כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת בית הספר והמזכירה הראשית, כד

הצעות מחיר  2לאחר שבית הספר אוסישקין העביר מסמך כתוב וחתום בצירוף  5.4.9.1

, ראש אגף לוגיסטיקה 22.5.12לראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך בתאריך 

הצעות מחיר בהתאם למפרט טכני שהעביר  3ביקש ממזכירת בית הספר לקבל 

 לבית הספר. 

למזכירת  ביוזמתוהעביר ך באותה שיחה, ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינו 5.4.9.2

, בבקשה לפנות אליו ולקבל את פרטי הקשר עם קבלן המיזוג מ.ר בית הספר

 ממנו הצעת מחיר.

, הועברו ההצעות מ.רהצעות מחיר חדשות ובכלל זה מהקבלן  3לאחר שהתקבלו  5.4.9.3

 2 - ביחס ל הלא הזול מ.רהקבלן הצעת המחיר מ(לאישור לראש אגף לוגיסטיקה 

 ).האחרות ההצעות

נמסר לביקורת על ידי מנהלת בית הספר אוסישקין, כי ראש אגף לוגיסטיקה  5.4.9.4

קשר לאחר שקיבל את הצעות המחיר החדשות ובכלל זה של הקבלן איתה יצר 

(שאת פרטיו העביר לבית הספר)  מ.רוביקש ממנה, שתפנה שוב לקבלן  מ.ר

קבלן מטעם ראש אגף 
לוגיסטיקה שזכה 
 בביצוע העבודה



  
  

  

 

ריד מוכן להומסר לו, כי  מ.רלאחר שהוא שוחח איתו באופן אישי, והקבלן 

 .במחיר ולתת הצעה מעודכנת

, כי מנהלת בית הספר יצרה אישרה האמור בפני הביקורתמזכירת בית הספר  5.4.9.5

עימה קשר מיד לאחר השיחה ועדכנה אותה בבקשה החריגה של ראש אגף 

 לוגיסטיקה.
  

שונים (כל בית ספר  בתי ספר 2 -ב ספציפי לדעת הביקורת, התנהלות חריגה זו של קידום ספק

  , מעידה על ליקויים מהותיים של ראש אגף לוגיסטיקה.ל הבית ספר השני)לא ידע ע

 
  

  :"יבנה"מנהלת בית ספר נמסר לביקורת על ידי 

הדרישה וההנחיה לעבוד עם הספק שהוצג על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, היתה חריגה אך בית   .א 

מהותיות של הורים ומורים לאי יכולת לקיים מערך הספר לא יכל למנוע, לאור הקושי בביצוע הרכש מחד ותלונות 

 שיעורים תקין מנגד.
 מכתבי תלונה לראש העירייה ומנהלת בית הספר, אודות קושי בקיום לימודים ללא מזגנים. -מצורף כנספח ה'  

לאור העובדה שניתנה הנחיה של ראש אגף לוגיסטיקה האחראי על הנושא בעיריית נתניה לעבוד עם הספק,   .ב 

וניתן אישור לקבלן לעבוד למרות שההצעה שלו לא  מ.רו הצעות המחיר של יתר הספקים האחרים לקבלן נשלח

 היתה הנמוכה ביותר.

, הספק ידע במה מדובר וציין שמנהל אגף לוגיסטיקה ית של מנהלת בית הספר עם הספק מ.רבשיחה הראשונ  .ג 

 במינהל חינוך כבר דיבר איתו בנושא.

ם הקבלן למרות שההצעה שלו היתה גבוהה מספקים אחרים, לאור הבטחה חד בית הספר הסכים להתקשר ע  .ד 

מהעלות ולא  100%משמעית של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך (כפי שמתועדת במסמך ההתקשרות), שיממן 

ממה שמקבל מבית הספר  Back To Backכנדרש. לאור זאת, בי"ס היה אדיש שכן משלם לספק  50%רק 

 של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך. ובהתאם להנחיות

העובדה שבית הספר עבד לחינם להשגת הצעות מחיר מספקים, שקד על ביצוע הליך רכש כנדרש וביטול ההצעות   .ה 

 יצרו חוסר נוחות בבית הספר. –הנ"ל על ידי מתן הנחייה לעבוד עם ספק ספציפי 
  

  :6.9.12בתאריך  התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה

בניהול עצמי, מנהלת בית הספר מחויבת לקבל מספר הצעות מחיר ולהתקשר עם הקבלן שהציג את ההצעה   .א 

 הנמוכה ביותר. אם מנהלת בית הספר לא פעלה כך, יש לפנות אליה לקבל לסיבות לחריגה מנהלים.

ת ומבצעת החזר כספי לפי חשבת מינהל חינוך, לפני שמבצעת החזר כספי לבית הספר בודקת את כל ההצעו  .ב 

 ההצעה הנמוכה ביותר.

 לא ניתנה הנחיה למנהלת בית הספר להתקשר עם הקבלן היקר.  .ג 

שהוא זמין ויכול לספק תנאי תשלום ללא  ל.הצעתי למנהלת בית הספר, לאחר שביקשה את עזרתי, לפנות לקבלן   .ד 

 מקדמות, אך כמובן בתנאי שהוא הקבלן שנתן את ההצעה הזולה ביותר.

נתן י את מנהלת בית הספר והמהנדס י.ב ווידאתי, שאכן הקבלן ל. , שאלתההתקשרות עם הקבלן מיזוג ל. טרם  .ה 

 את ההצעה הזולה ביותר.

  

, נקבע בין 20.9.12שנשלחה לביקורת על ידי ראש אגף לוגיסטיקה מתאריך  )כתובה(בתגובה נוספת 

  :(ציטוט קטעים מהמכתב המובא בנספח ח' לדוח) היתר כדלקמן

  



  
  

  

 

  

  

  :31.8.1של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך מתאריך (כתובה) בתגובת נוספת 

מנהל אגף הלוגיסטיקה אינו מתערב למנהלים בבחירת ספקים, אלא אם כן, נדרש לסייע. במקרה בי"ס יבנה   .א 

  קבלנים וביקשה ואף התחננה לסיוע. 2המנהלת לא הסתדרה עם 

  ל ותק ומיומנות העובד עם חברות גדולות כגון אלקטרה וכד'.הקבלן שהומלץ הינו קבלן ידוע, מוכר ובע  .ב 

 התייחסות מפורטת של ראש אגף לוגיסטיקה מובאת בנספח י' לדוח.  .ג 
  

  :התייחסות הביקורת לתגובת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך

שלא על פי מינהל בעלי מאפיינים דומים, העובדה כי גם בבית ספר אחר, נוסף, בוצעה התנהלות 

  , מעידה על התנהלות חריגה של ראש אגף לוגיסטיקה.מ.רלקידום קבלן המיזוג  ,יןתק

  

  :התייחסות הביקורת לתגובת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך

הביקורת מבקשת לציין, כי מניתוח הנתונים ובשיחה משותפת של הביקורת ומנהלת בית הספר 

 שונההציג באופן במינהל חינוך ף לוגיסטיקה עולה, כי ראש אגעם הקבלנים שלא זכו בעבודה יבנה 

הקבלנים האחרים, שלא זכו בעבודה, כהצעות שאינן כוללת מע"מ, בעוד  2את הצעות המחיר של 

  .כולל מע"מהמחיר שלהם בפועל המחיר שנקבו בהצעות 

ת מע"מ, כפי שההצעות של הקבלנים האחרים כוללו טענה של מנהלת בית הספר שהוצגה לאורך כל הביקורתה[אישוש 

סיכום הצעות המחיר ששלחה לחשבת מינהל חינוך ולראש אגף לוגיסטיקה מתאריך במסמך לידי ביטוי  שאף בא

  .מצורף כנספח ב' לדוח] 31.5.12

  

הספקים  2ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך את הפער בין  ,לכאורה ,בכך, מזער (באופן שגוי)

(בכל ₪  900 -ל₪  8,900 -ש לעבוד איתו, מפער בסך של כשהוצגו על ידי בית הספר לספק שהוא ביק

  .מקרה הספק שהוא ביקש לעבוד איתו גבוה מיתר הספקים)

  

זאת ועוד, ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך מציג, כי הקבלנים האחרים לא היו זמינים לבצע את 

, , שכן הקבלנים היו זמנים לבצע את העבודה באופן מיידיתמוההעבודה באופן מיידי, זאת באופן 

דבר שעלה באופן ברור משיחה עם קבלני המיזוג האחרים שבוצעה מלשכת מבקר העירייה ובנוכחות 

  .מנהלת בית ספר "יבנה"

  .]בנספח ט' לדוח עם הספקים מובאים "יבנה"ס ציטוט קטעים מהשיחה שערכה הביקורת ומנהלת בי"[

  

, הסתמכה על מכתבים 20.9.12לדוח הביקורת, תגובת ראש אגף לוגיסטיקה מתאריך  כאמור בפתיח

  , אשר הוברר כי אינם מדויקים.ב.יוהמהנדס  "יבנה""מוזמנים" ממנהלת בית ספר 

  

י, כי לא בדק את הצעות המחיר של הספקים האחרים באם כוללים מע"מ ולא .כך ציין המהנדס ב

  מנהלת בית הספר שריכזה את הצעות המחיר. שוחח עם הקבלנים האחרים או עם 



  
  

  

 

י ציין, כי הסתמך על נתונים שנמסרו לו על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, .המהנדס ב

ללא שהיה חלק מתהליך בחירת  12.9.12ולבקשתו צירף נתונים אלה למכתב שהפיץ בתאריך 

ביצע בדיקה למול הספקים הספקים, ללא שקיבל לידיו את הצעות המחיר של הספקים וללא ש

  עצמם. 

  

הביקורת מבקשת לציין ולהעיר למנהלת בית הספר ולראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, כי בפועל 

  ., שלא לצורךמכספי ציבור₪  9,000 -בוצע תשלום עודף של כ

  המדובר בהתנהלות החורגת ממינהל תקין ויוצרת ניהול לקוי של כספי ציבור.

  

  

  



  
  

  

 

 לדרישות המפרט הטכני התאםבספקה והתקנה אבדיקת ביצוע  5.5
  

 Space Rמסקירת המפרט הטכני של המזגנים שנרכשו עולה, כי המזגן שנרכש הינו מסוג   5.5.1

או "תקרתי" (מונח על הרצפה או בגובה נמוך מאוד) כמזגן "רצפתי" על ידי היצרן המוגדר 

 (בצורה מאוזנת על התקרה). 

מ' מגובה התקרה לגבי  1.5ייב להיות מרחק של בכל מקרה בהוראות היצרן מודגש, כי ח

  .המזגן הרצפתי

 הוראות היצרן להרכבת המזגן. –' זרצ"ב כנספח 

  

בשיחה שקיימה הביקורת יחד עם המהנדס מומחה בתחום המיזוג מטעם העירייה עם  5.5.2

מנהל ההתקנות של חברת תדיראן, אושר האמור לעיל. עוד נמסר, כי ניתן להתקין את 

באופן עילי (תוספת להוראות ההתקנה), במידה ומתקינים על המזגן קיט  Space Rהמזגן  

 לזריקת אוויר חזיתי.

 

ללא קיט לזריקת  בצמוד לתקרה כמזגן עילימסקירת הביקורת עולה, כי המזגן הותקן  5.5.3

 . בניגוד להנחיות היצרן, זאת אוויר חזיתי

  

  להלן תמונות להמחשה:

 
  

מנהל רשת כני של חברת המזגנים "תדיראן" ועם נציג ט םבבדיקה שהביקורת ביצעה ע

המזגנים הותקנו בניגוד להוראות היצרן פן חד משמעי, כי והר באבהו, מזגנים "התותח"

שנרכשו על ידי בית ספר כמזגנים "עליים" (על  Space Rלהתקין מזגנים מסוג  לא ניתןוכי 

  הקיר גבוה בסמוך לתקרה).

ן, כי במידה ומחליטים להתקין את המזגן באופן מנהל ההתקנות הראשי של תדיראן ציי

עילי (לא מצוין בהוראות ההתקנה של המזגן), יש להוסיף למערכת "קיט לזריקת אוויר 

  חזיתי".

  דרש.זה, לא הורכב הקיט הנבמקרה 

 

של בית הספר, כי ההתקנה בוצעה שלא בהתאם להוראות היצרן, הגיע  תלונה חרלארק  5.5.4

מהנדסים ויועצים  ב.יאגף לוגיסטיקה מחברת יצחק לבית הספר מפקח מטעם ראש 

באופן בוצעה , מ.רשל הקבלן כי ההתקנה  ,28.6.12וקבע בחוות דעת מתאריך שביצע סיור 



  
  

  

 

לקוי ביותר תוך בעיות בטיחות מהותיות ואי יישום ההנחיות בדבר מיגון המזגנים 

 והנחיות היצרן.
  

, לוגיסטיקה במינהל חינוך, ר.מ ףי מהנדסים לראש אגב.להלן העתק התכתובת מחברת 

  :28.6.12מתאריך 

 
 

ובכלל זה, סכנה בטיחותית  של הקבלן מ.רלמרות האמור לעיל ורמת העבודה הנמוכה  5.5.5

מתאריך  מטעם עיריית נתניה של המהנדסהכתובה כקבוע בחוות הדעת  לתלמידים

(תאריכים  30.7.12 -ו 28.7.1בתאריכים ראש אגף לוגיסטיקה פעם נוספת , המליץ 28.6.12

(שגם שם נגנבו מזגנים ונוצר מנהלת בית הספר אוסישקין בפני סמוכים לחוות דעתו של המהנדס) 

מ.י.א מערכות  ל."מחברת  מ.ר, לפנות לאותו קבלן מר צורך לרכוש ולהתקין מזגנים חדשים)

וסישקין ובנוכחות (כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת בית ספר א לביצוע ההתקנה "מיזוג אוויר

 .הביקורת בחדר המנהלת במהלך קיום השיחות)

 
  :6.9.12התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

מערכות מיזוג אוויר, עובד בזמינות גבוהה ולכן הומלץ לבתי הספר, כל שכן, שהיה לחץ מאסיבי של  ל.הקבלן   .א 

 רייה להתקין באופן מהיר.ההורים, ההנהלה ובעלי תפקידים בעי

, שמשלמים לו רק בסוף העבודה, עדיפים על ידי הקבלנים שמבקשים .תנאי התשלום שעובדים עם הקבלן ל  .ב 

 מקדמות.

על איכות  ב.יעשה עבודה טובה בעבודה קודמת שלו בבי"ס אלדד. כמו כן, חוות הדעת של המהנדס  הקבלן ל.  .ג 

 הומלץ גם לבית הספר אוסישקין.. ן הקבלן להעבודה שלו, במהלך העבודה, אינה חריגה ולכ

  

הביקורת מבקשת לציין, כי טענותיו של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, כי הקבלנים האחרים 

וכי לא הסכימו לקבל את התמורה רק לאחר סיום  באופן מיידי לא היו זמינים לבצע את העבודה

קיימה עם ומנהלת בית הספר הביקורת שמשותפות אינם עולים בקנה אחד עם שיחות  -העבודה 

   :, במהלכה הציגו הקבלניםהקבלנים האחרים

כמו  ,, הם היו זמינים לבצע את העבודה באופן מיידישלהם כי כפי שטענו בעת הצגת הצעות המחיר

גם, שאחד הקבלנים טען שהציג בעת הגשת הצעת המחיר שאין לו בעיה להמתין עם התשלום עד 



  
  

  

 

בעוד האחר ציין, שכלל לא העלו תנאי זה בעת  .התמורה מעיריית נתניה לסיום העבודה וקבלת

  הבקשה לקבל הצעות מחיר.ה של בית הספר ויהפני

  .קטעים מהשיחות מובאים בנספח ט'

  

לאור האמור לעיל, טענותיו של ראש אגף לוגיסטיקה לבחירת הספק שהוא ביקש מבית הספר 

וצגו על ידי בית הספר, אינן תואמות לעובדות הספקים האחרים שה 2 -להתקשר איתו, ביחס ל

  בפועל.

  

בנוסף לכך, הביקורת תמהה על כך שמנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, לא התייחס 

בעוד שלפניו מונח מסמך טכני הפוסל את עבודתו ומגדירה  מ.רבמכתבו לכך שהמליץ על הקבלן 

  כמסוכנת. 

  .וות דעתו של המהנדס אינה חריגהח :גף כיבנוסף לכך, תמוהה הכרזתו של מנהל הא

  

  :20.9.12בתאריך  במכתב שנשלחהתייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, 

  :(מצורף כנספח ח' לדוח הביקורת) ממכתבו של ראש אגף לוגיסטיקהקטעים להלן ציטוט 

  

  

  

  ונים כדלקמן:בשירות העירייה, עולים הנת ב.ימר בתשאול שהביקורת ערכה למהנדס 

ולא בהתאם להוראות  אכן המזגנים בבתי הספר הותקנו שלא בהתאם להוראות היצרן  .א 

, כל שכן, לאחר שהנושא נבדק ואושר על ידי מנהל ההתקנות המיגון שנשלחו לקבלן המבצע

(לא הותקן קיט לפיזור אוויר חזיתי בעת התקנת המזגן באופן עילי, בניגוד  של חברת תדיראן

 .קנה שצורפו למזגן)להוראות ההת

על בסיסה נשלחה תגובת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל  המהנדס בעת מתן חוות הדעת שלו  .ב 

, כמו גם, , כלל לא היה מודע ולא ראה את הצעת המחיר שנשלחה על ידי הקבלן המבצעחינוך

 .שלו בנושא מיגון נשלח לקבלן המבצעהטכני שלא הכיר שהמפרט 

העירייה, כי כלל לא היה מעורב בתהליך הרכש, הגדרת נמסר על ידי המהנדס בשירות   .ג 

רק לאחר סיום התקנת המזגנים  .הצרכים, בחירת הקבלן המבצע, פיקוח על העבודה וכד'

ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, ביקש שאבדוק את ההתקנה עקב השגות של הנהלת בית 

 .28.6.12הספר, בגינה הגשתי חוות דעת שלילית בתאריך 

הסותרת את חוות הדעת הראשונה שהוגשה מתאריך  12.9.12הדעת השניה מתאריך חוות   .ד 

, נשלחה בעקבות בקשה של ראש אגף לוגיסטיקה ולאור נתונים שנמסרו לי על ידי 28.6.12

ראש אגף לוגיסטיקה (כגון: שהקבלן המבצע לא אחראי על צנרת הגז, תעריפים של קבלנים 

בלן המפרט הטכני בנושא מיגון וכד'), ללא שביצעתי מתחרים שהם ללא מע"מ, שלא נשלח לק

 בדיקה לאמור ו/או שוחחתי עם הקבלנים האחרים. 

נשלחה לבקשת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל  12.9.12חוות הדעת השניה במכתבי מתאריך   .ה 

חינוך. המכתב נשלח כטיוטה לראש אגף לוגיסטיקה ורק לאחר שביצע בה תיקונים ואישר 

 פצתי את המכתב. את האמור בה, ה



  
  

  

 

שהוצגה לי על ידי חד משמעית מהיקף העבודה בעקבות דרישה  90%אכן הורתי לשלם לקבלן   .ו 

 מהיקף העבודה לאור 90%-80% - כלשלם לקבלן המבצע במינהל חינוך ראש אגף לוגיסטיקה 

העובדה, שהמזגנים כבר הותקנו בבית הספר ועובדים. אכן בדיעבד, לא הייתי צריך להיכנס 

  כספי של אישור חשבונות בפרויקט שאני לא מכיר ולא הייתי מעורב.לצד ה

   

הביקורת מבקשת לציין, כי ההתקנה בוצעה באופן לקוי שלא תואם להנחיות היצרן. 

התנהל ₪,  70,000 - בסדר גודל של כהליך הפיקוח וקבלת העבודה כמו גם העובדה, ש

  באופן לקוי. 

שלם לקבלן המבצע, ראש אגף לוגיסטיקה בעוד בית הספר סירב לקבל את העבודה ול

הציג דרישה לשלם לקבלן ואף דרש שביקש להתקשר עם הקבלן, במינהל חינוך 

  מהתשלום. 90%לשלוח מכתב בנושא שמאשר  ב.ימהמהנדס 

  

  

  :8.1.13תגובת ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך מתאריך 

ים ו/או להתקנה אלא לצנרת חוות דעת של המהנדס "הכביכול חמורה" אינה מתייחסת למזגנ  .א 

הישנה שאינה מופיעה בחוזה בין בית הספר לקבלן ואף לא במפרט הטכני שעליו הסתמך 

 הקבלן.

  התקנת המזגנים לוותה בפיקוח של המהנדס מיזוג והמלצות המבקר יועברו אליו.  .ב 

מנהל אגף הלוגיסטיקה מעולם לא ביקש לשלם לאף קבלן ולו שקל אחד לפני שהמהנדס בדק   .ג 

  ישר כי העבודה בוצעה וזאת אף מאושר במזכרו של המהנדס.וא

תגובה מפורטת של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך בנושא בחירת הספקים ואישור   .ד 

  תשלום, מפורטת בהרחבה בנספח י' לדוח.

  

התייחסות מבקר העירייה לתגובה המעודכנת של ראש אגף לוגיסטיקה מתאריך 

8.1.13:  

תשומת ליבו של ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, למידע  מבקר העירייה מפנה את

  המפורטת לעיל. ,למבקר העירייה בשירות העירייה מיזוג שנמסר מהמהנדס

  ראש אגף לוגיסטיקה בוחר להתעלם ממידע זה ולא בכדי.

  

 אישור תשלום והגדלת הזמנה לקבלן המבצע 5.6
י .ורה על ידי המהנדס מר בבאופן מפתיע ולאחר כחודש וחצי ממועד מתן חוות הדעת החמ 5.6.1

לעיל, כי איכות העבודה ירודה, בעיות בטיחות, מיגון לא תקין וציון,  5.4.3כמצוין בסעיף 

בו נקבע, בין  5.8.12בתאריך  י מסמך.הפיץ אותו מהנדס מר בכי "העבודה לא מאושרת", 

 היתר, כדלקמן:

 מהעלות. 90% ל.יש לשלם לקבלן המיזוג  5.6.1.1

שלום שאושרה על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל ביצוע מיגון בתוספת ת 5.6.1.2

 חינוך וחברה.



  
  

  

 

  :5.8.12י מתאריך .להלן העתק ההנחיה של המהנדס מר ב 5.6.2

  

 

לא סר לבית הספר לביצוע התיקונים יודגש, כי ההנחיה הנ"ל ניתנה לאחר שקבלן המיזוג  5.6.3

 (כחודש וחצי ימים). בעבודה, חרף העובדה, שחלף פרק זמן רב

 

ראש אגף וחשבת מינהל חינוך, כי  "יבנה"קורת על ידי מנהלת בית הספר נמסר לבי 5.6.4

, על מנת, לבדוק את 19.8.12לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה יצר עימם קשר בתאריך 

ובדרישה לשלם לקבלן המיזוג  "יבנה" היתרות הכספיות בחשבונות הבנק של בית הספר

למרות חרף העובדה ה לא מאושרת ושהעבוד ב.ימר , חוות דעת המהנדס חרף, זאת . ל

 .ועד לתחילת הלימודים שהליקויים לא תוקנו במשך זמן רב
  

כלל לא היה מעורב בפרויקט, שהביקורת תמהה על העובדה, שהמהנדס בשירות העירייה  5.6.5

תכולת  , לא הכיר אתלא הכיר את הצעת המחיר, לא הכיר את המפרט שהוצג בפני הספק

 - רק לאחר תלונות של בית הספר על איכות התקנה ירודה ונציגו הגיע למקום  העבודה

 .מהתמורה 90%לשלם  נותן הנחיות בנושא הכספי בפרויקט

  

יתן חוות דעת או ילא ובעתיד י ציין בפני הביקורת, כי מקרה כאמור לא ישנה ב.המהנדס 

 .מתחילתם הנחיות לביצוע תשלומים לקבלנים, בפרויקטים שאינו מעורב בהם



  
  

  

 

 

בסמוך להפצת המסמך  ,14.8.12י בתאריך .ביקורת ביצעה למהנדס מר במתשאול שה 5.6.6

 הנ"ל, עלו הממצאים הבאים:

חוות הדעת החמורה על מהעבודה למרות  90%ההנחיה לשלם לקבלן המיזוג  5.6.6.1

 - שהעבודה לא מאושרת והקבלן לא סר לביצוע התיקוניםטיב הביצוע ולמרות 

  נוך וחברה.ניתנה על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חי
לאור  ,, כי ההנחיה נמסרה לו בעל פה.יעל ידי המהנדס בלביקורת נמסר 

 התקין את המזגנים והשקיע תשומות. .שהקבלן ל ,העובדה

 

ניתנה בעל פה על ידי ראש אגף  ,.ההנחיה להגדיל את ההזמנה לקבלן המיזוג ל 5.6.6.2

אגף  על כך לבקשת ראש שהודיע ,י.לוגיסטיקה במינהל חינוך למהנדס מר ב

 ..לקבלן המבצע ל לוגיסטיקה

 

בוצעה ללא שהתקבלה  ,.ההנחיה להגדיל את הזמנת העבודה לקבלן המיזוג ל 5.6.6.3

הצעת מחיר מהקבלן, ללא שבוצעה הערכת עלויות בכתב וללא שנמסר על ידי 

 י עלות משוערת של העובדה הנוספת..המהנדס מר ב

 

את היקף  .להגדיל לקבלן ל , כי ניתנה הנחיה.ינמסר לביקורת על ידי המהנדס מר ב 5.6.7

תומחר  דרישות המיגון והמיגון לא .לקבלן ל ולא נמסרההזמנה, לאור העובדה, כי 

 .קבלן המיזוגבהזמנת המחיר המקורית של 

  

המהווה בסיס  על ידי הביקורת, הטענה הנ"ל .יכפי שהוצג לראשונה למהנדס מר ב

כי בית הספר העביר העובדה, לאור  ,לא מדויקת להגדלת הזמנת העבודה לקבלן המיזוג

את ההוראות המדויקות לביצוע מיגון, וליתר הספקים הפוטנציאלים  לקבלן המבצע ל.

  , בעת בקשת הצעת מחיר.עצמו .יבהתאם למסמך הנחיות של מר ב

  

וליתר  ל. שהועבר לקבלן המיזוג "יבנה"להלן העתק המסמך שהוצג על ידי מנהלת בי"ס 

  :ון, כבסיס למתן הצעת מחירהמציעים בדבר דרישות המיג

  
  

  :מצוין, כדלקמן .לא זאת ועוד, בהצעת המחיר של הקבלן ל

לפי מנעולים לכל יחידה ( 2מתקן + סורג + "המחיר כולל התקנה, מנוף, איטום, 

 [הדגשות לא במקור] )".ב.יהנחיות 

  

  :ל. המיזוג קבלן להלן הצעת המחיר של 



  
  

  

 

  

  

  

אישור במועד  לא היו ידועות לו, כי עובדות אלה תורציין בפני הביק ב.יהמהנדס מר  5.6.8

  .תוספת הזמנה לקבלן המיזוג
  

תכולת העבודה, לא הכיר את לא הכיר את הוא , ב.יהמהנדס  בפני הביקורת כפי שציין

, כי ולא היה מודע , לא ליווה או היה מעורב בפרויקט מתחילתוהצעת המחיר של הקבלן

   .על ידי בית הספרזוג לקבלן המי נשלחו הוראות המיגון

  

לאחר נשלח לו מפרט המיגון  במידה והקבלן ציין בהצעתוי, כי .עוד ציין המהנדס מר ב

קבלן המיזוג לא זכאי לתוספת הזמנה שאושרה , ב.יכי המיגון יבוצע לפי הנחיות  ,הנדרש

 על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה.
  

  :6.9.12הל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינ

 :מהעבודה %90הנחיה לשלם 

לאשר תשלום רק במידה והעבודה בוצעה, ללא ציון שיעורים או סכומים אשר הם  ב.יניתנה הנחיה למהנדס   .א 

 בהחלטה בלעדית של המהנדס, בהתאם לסטאטוס העבודה.

 הם עלות המזגנים שכבר הותקנו.₪  55,000 -כ₪,  70,000 -יש להדגיש, כי מתוך עלות עבודה של כ  .ב 



  
  

  

 

 :תוספת תשלום

ניתנה הנחיה למהנדס לבצע את המיגון הטוב ביותר, גם אם צריך להוסיף כסף, בהתאם לרמת המיגון כפי שבוצעה   .ג 

 בעבר בבי"ס ריגלר.

 בניהול עצמי, ההחלטה על עלות המיגון נתונה לשיקול דעת בלעדי של מנהלת בית הספר.  .ד 

במינהל חינוך, לא נכנסתי לסכומים ועלויות, שכן יש חשיבות שהמיגון יהיה הטוב ביותר,  כראש אגף לוגיסטיקה  .ה 

 לאור עלויות גבוהות של המזגנים. מנהל אגף לוגיסטיקה מאשר מיגון ולא סכומים.

אכן נכונה הטענה שאושרה תוספת תשלום, ללא שהוגשה הצעת מחיר או הערכה כספית של המהנדס, אך היה   .ו 

 לכל מזגן.₪  1,000-2,000בכ ברור שמדובר 
  

זאת בנוסף לעובדה, ( הביקורת מבקשת לציין, כי העובדה שאושרה תוספת תשלום ועבודה לקבלן

מפרט לתוספות ללא , העבודה , זאת ללא קבלת הצעת מחיר לתוספות)ןתקי שהליך בחירתו אינו

, כמו גם העובדה, תקיןבעל פה, מהווה חריגה מכללי מינהל ואישורים וכד', הכל באמצעות שיחות 

, שחייב מתן תוספות כספיות לקבלן המבצע להשלמת שהמפרט הטכני של העבודה לקוי וכושל

  .ביצוע העבודה

  

  :13.1.8התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

  ואישור של המהנדס. כי כל תוספת תהיה באישור המנהלת ולאחר בדיקה ת,מקובלהמלצת הביקורת בנושא זה 

 

 השתתפות העירייה בעלות רכש המזגנים 5.7
 50%, תשתתף העירייה במימון 1.1.12בתאריך  בהתאם לנוהל שעוגן על ידי מינהל חינוך 5.7.1

 מעלות הרכש.

 

 הוראות הנוהל:ציטוט להלן  5.7.2

 

 

 

הקבלן שנבחר לספק כאמור: בבי"ס זה, ( "יבנה"נמסר לביקורת על ידי מנהלת בית ספר  5.7.3

על ידי ראש אגף  ניתנה הנחיה לעבוד איתוש מ.ר,ן את המזגנים הוא הקבלן ולהתקי

לה ), כי הובטח הצעתו גבוהה מיתר ההצעותש חרף העובדה ,לוגיסטיקה במינהל חינוך

יקבל  "יבנה"באופן חד משמעי על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך, כי בית ספר 

 .העלותשל  100%החזר מלא 

 



  
  

  

 

מראש אגף  רק לאחר קבלת הבטחה זו, "יבנה" ידי מנהלת בית הספר כפי שנמסר על

  עם הספק. על ידה התקשרות ה, בוצעה לוגיסטיקה במינהל חינוך

  

אף מתועדת במסמך אישור ההתקשרות עם על העירייה,  100%למימון של התניה זו 

בית  ובתרשומת פנימית של מנהלתשנשלחה לגורמים הרלוונטיים במינהל חינוך,  הקבלן

(ראה העתק התרשומת  הספר לאחר שיחה עם ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך

 לעיל). 4.5.6הפנימית בסעיף 
  ."יבנה"עם בי"ס  מ.ראישור התקשרות ותחילת עבודה של הקבלן   -  'דמצורף כנספח 

 

על ידי חשבת מינהל חינוך שמסרה לביקורת, שראש אגף לוגיסטיקה  אומתואלה  עובדות 5.7.4

ולאחר מכן, ביקש להקטין את ההחזר  100%לה שבית ספר יקבל החזר מלא של קבע בתחי

 .הקבועים בנוהל 50% - ובכל מקרה בשיעורים גבוהים באופן ניכר מ בלבד 90% -ל

  

כיצד נקבע שיעור  מידעכל אין לה בכל מקרה נמסר על ידי חשבת מינהל חינוך, כי 

   ההחזר ומדוע יש חוסר אחידות בין בתי ספר שונים.

 להציג נתונים כספיים או איתנות בתי הספר מבחינה כספית התבקשהעוד נמסר, כי לא 

  .והמקובל מהקובע בנוהל גידול בשיעור ההחזר באופן כה חדקבלת החלטה ללצורך 

  

 הוצגה לביקורת טבלה בה מצוין שיעור ההחזר שיש לבצע לכל בית ספר. 5.7.5

סיבות שהביאו לקבלת ההחלטה אין פירוט במסמך של הנהביקורת מבקשת לציין, כי 

  . לחרוג מהנוהל ולהגדיל באופן ניכר את התשלומים לבית הספר

  טבלת אישור שיעורי מימון לכל בית ספר.  -  'ומצורף כנספח 

  

הכספי  בעוד נמסר על ידי חשבת מינהל חינוך, כי לא התבקשה לבחון ו/או להציג את המצ

באופן  ת היקף ההשתתפות של העירייהכבסיס להחלטה להגדיל א ,פיננסי של בית הספר

  .כה מהותי

  

  :6.9.12התייחסות ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך 

יש שיקול דעת בנושא שיעור מימון ההחזר על ידי העירייה. שיקול דעת, הופעל בנוהל רכש לאחר גניבה נקבע,   .א 

 במקרה זה.

ית הספר שאין לה כסף. אלה הסיבות שהביאו להחלטה להגדיל את המדובר בשכונת מצוקה וטענה של מנהלת ב  .ב 

 שיעור ההחזר על ידי העירייה.

 הגדלת שיעור ההחזר קיבל אישור של ראש מינהל חינוך, כמו יתר ההחזרים לכל בתי הספר.  .ג 

  

  :13.1.8ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה, שנמסרה בתאריך נוספת של התייחסות 

בת המינהל ומנהל אגף לוגיסטיקה ומקבלים את ימון לבית הספר, מתקבלת יחד עם חשל את המכל החלטה להגדי

  אישור ראש המינהל.

  

  :15.1.13מתאריך תגובת חשבת מינהל החינוך 

בעת כניסתי לתפקיד לפני כשנתיים לא היה קיים נוהל כלל בנושא החזרי פריצות. ההחזרים בוצעו על סמך כללים   .א 

  לבתי ספר יסודיים.  50%בדרך כלל  –במינהל  (בע"פ) שהיו קיימים

כשנה לאחר מכן בישיבה עם מנהל אגף לוגיסטיקה, מנהל אגף חינוך יסודי ומנהלת אגף חינוך על יסודי, הוחלט   .ב 

  ונחתם על ידי מנהל אגף לוגיסטיקה.  2012לכתוב נוהל פנימי בנושא . הנוהל נכתב בתחילת 



  
  

  

 

לעדכן את הנוהל.  2012חודשים לאחר כתיבתו, הוחלט בחודש אוגוסט לאור אי בהירויות שצצו בנוהל, כמה    .ג 

בהתייעצות איתי הוכנסו בנוהל קריטריונים לאחוז ההחזר שהם מדד טיפוח בית ספרי, כמות התלמידים בבית 

  הספר וסכום הנזק ביחס לסכום הרזרבה שעל בית הספר להשאיר בתום שנת לימודים.

השתתפות הכספי צריך להיות בשיקול דעת החשבת, אלא שקביעת קריטריונים כי שיעור ה ,אינני בדעת הביקורת  .ד 

ברורים, כפי שנקבעו בנוהל המעודכן, המשקללים הן את מדד הטיפוח הבית ספרי והן את סכום הנזק ביחס 

לסכום הרזרבה כאמור, מאפשרת החזר הוגן לבית הספר ללא בדיקה פרטנית בכל בית ספר, בכל פריצה, בנקודת 

  ספציפית.זמן 

  

  

להגדלת שיעור ההשתתפות של העירייה ברכש, לדעת הביקורת, קביעת שיקול דעת 

ללא תיעוד מכלול השיקולים והפרמטרים שהיו הבסיס להחלטה, מהווה ליקוי 

ללא בסיס לבדיקת  ,בקביעת שיעור ההשתתפות ויוצר חוסר אחידות בין בתי ספר

  שיקול הדעת.

ההשתתפות הכספי נדרש להיות בשיקול דעת  כמו כן, הביקורת בדעה כי שיעור

החשופה למצב הכלכלי של בית  ,על בסיס קריטריונים מוגדרים חשבת מינהל חינוך

  הספר ולא הגורם הלוגיסטי.

  

 העברת כספים מעיריית נתניה לבית הספר 5.8
ההחזר הכספי של העברה כספית ומשיחה שנערכה עם חשבת מינהל חינוך עולה, כי ביצוע  5.8.1

רכשו מזגנים והתקנה לאחר פריצה (בהתאם לשיעור ההחזר בהם נבתי ספר העירייה ל

מבוצע ללא אישור קבלה של הסחורה והשירות לשביעות רצון מנהלת בית שנקבע), 

 .שיעור המימון במינהל חינוךואישור  לאחר קבלת הצעת המחירמיד הספר, אלא 



  
  

  

 

 

 המלצותו סיכום  6
  

 נוהל רכש והחזרי פריצות 6.1
 1.1.12י התפקידים בבתי הספר לא מכירים את נוהל רכש ופריצה מתאריך בעלממצא:  6.1.1

  החתום על ידי מנהל האגף.  ).5.1(סעיף 

ולוודא  להפיץ את נוהל רכש ופריצה לכל בתי הספר על מנהל האגף ללוגיסטיקההמלצה:   

   .את קבלתם

  

וללא קביעה , חדות אינןההגדרות בנוהל רכש ופריצות למימון רכש בגין גניבות ממצא:  6.1.2

  ).5.1(סעיף  אפשרות להפעיל שיקול דעתהה תלזהות בעל התפקיד לו הוקנ

רות ברורות ואחריות בעל התפקיד בקביעת שיעורי מימון רכש יש לקבוע הגדהמלצה:   

  לאור גניבות. 

  

 מפרט טכני לרכש מזגנים 6.2

ת לאחר שבית הספר קיבל מספר הצעות מחיר, הועברה דרישה לקבל שוב הצעו: ממצא 6.2.1

  ).5.2 ף(סעי מחיר בהתאם ל"מפרט טכני למיזוג אוויר".

יש להעביר את המפרט הטכני לקבלת הצעות מחיר, טרם יציאה לקבלת הצעות  המלצה:  

  מחיר.

  

כבסיס לקבלת הצעות מחיר ע"י מנהל האגף המפרט הטכני שהועבר לבית הספר : ממצא 6.2.2

  ).5.2 ף(סעי הצדקה.רחב מהצורך, אינו נדרש ומייקר באופן ניכר את הרכש ללא 

  הרכש. בהתאם לצורךיש להתאים את המפרט הטכני  המלצה:  

  

המורחב מורכב ביותר ללא יכולת של מנהל בית הספר להבין ולבצע המפרט הטכני : ממצא 6.2.3

  ).5.2 ף(סעי כנדרש בהוראות המפרט הטכני את הרכש באופן מקצועי,

גון: רכש והתקנת מספר מזגנים יש לקבוע מנגנון מרוכז לביצוע רכש מהותי (כ המלצה:  

  .במוסדות חינוך) בעלויות כספיות מהותיות, באופן מרוכז 

  

, לאופן בחירת ספקים וקבלנים למוסדות החינוך העדר הנחיות ברורות וכתובות: ממצא 6.2.4

לביצוע העבודות, הגורם האחראי, אופן קביעת המפרט הטכני, תהליך העבודה וכד', 

  ).5.2 ף(סעי א רכש והתקשרויות עם קבלניםמהווה כר נרחב לעמימות בנוש

יש לקבוע נוהל רכש סדור וכתוב, ובכלל זה, הגדרת אחריות בין בתי הספר  המלצה:  

  לחשבת מינהל חינוך וראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך.

  

 רידוד דרישות המפרט הטכני 6.3

ת הספר של הרידוד בדרישות המפרט הטכני באופן קיצוני, לא לווה בביקור בבי: ממצא 6.3.1

בעל מקצוע, גורם כלשהו ממינהל חינוך, ללא שיחה עם גורם כלשהו בבית הספר להבנת 

  ).5.3 ף(סעי הצרכים, סוג המזגנים שנדרש וכד'



  
  

  

 

יש לקבוע את המפרט הטכני כבסיס לביצוע רכש, בהתאם לצרכים בפועל. רידוד  המלצה:  

  ושינוי מפרטים טכניים ילווה באישור בעל מקצוע.

  

 קבלת הצעות מחיר מספקים ובחירת הספק לביצוע העבודה נאותות 6.4
מ.ר  קבלני מיזוג, הועברו לקבלן מיזוג מתחרה 2-הצעות מחיר שהתקבלו מ: ממצא 6.4.1

 ,על ידי ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך)שמנהלת בית הספר התבקשה לפנות אליו (

  ).5.4 ף(סעי

ם, לספקים מתחרים בהליך חל איסור מוחלט, להציג הצעות מחיר של ספקי המלצה:  

  חור בין מספר הצעות רכש.מקבלת הצעות מחיר וביצוע תי

  

₪  8,900בסך  הגבוהההקבלן שנבחר לבצע את העבודה, הציג הצעת מחיר : ממצא 6.4.2

  ).5.4 ף(סעימההצעה הזולה, ללא נימוק לבחירה בהצעה הגבוהה ביותר. 

₪  8,900רת ספק היקר בסך בחיר' מינהל החינוך תעיר למנהלת בית הספר על  המלצה:  

  מההצעה הזולה ביותר.

  

 בדיקת ביצוע אספקה והתקנה בהתאם לדרישות המפרט הטכני 6.5
  ).5.5 ף(סעיהתקנת המזגנים בוצעה באופן שלא תואם להוראות היצרן : ממצא 6.5.1

  יד שהמזגנים יותקנו בהתאם להוראות היצרן.פיש להק המלצה:  

  

הנדס בשירות העירייה על איכות עבודת בסמוך מאוד לחוות דעת חמורה של מ: ממצא 6.5.2

, )במינהל חינוך (על ידי קבלן מיזוג שהומלץ ע"י ראש אגף לוגיסטיקההתקנת המזגנים בבי"ס "יבנה" 

על אותו קבלן מיזוג לבית ספר אחר פעם נוספת, המליץ  ,ראש אגף לוגיסטיקה

  ).5.5 ף(סעי , למרות שחוות הדעת היתה מונחת על שולחנו"אוסישקין"

נדרש להכין מאגר הכולל רשימת ספקים אפשריים בתחומי רכש מרכזיים.  המלצה:  

  מוסדות החינוך, יוכלו לבחור ספקים אפשריים מתוך מאגר ספקים קבועים מראש.

, כך כמו כן מומלץ, כי מנהלי בתי הספר ידרגו את איכות העבודה והשירות מכל ספק  

  .בסיס נתונים לגבי איכות עבודת הספק שיווצר

  

 אישור תשלום והגדלת הזמנה לקבלן המבצע 6.6
מתכולת  80-90%ראש אגף לוגיסטיקה הנחה את המהנדס בשירות העירייה לאשר : ממצא 6.6.1

העבודה לקבלן המיזוג, חרף חוות דעת חמורה על טיב העבודה שניתנה על ידי אותו 

  ).5.5 ף(סעי מהנדס כחודש וחצי לפני כן, וללא שהיה שינוי או תיקון הליקויים שפורטו

בניגוד לחוות מהנחיות למאשרי החשבוניות לקביעת תשלומי ביניים יש להימנע  המלצה:  

  דעת כתובה של מהנדס הבודק את איכות העבודה.

  מנהל האגף ללוגיסטיקה יקבל הערה על כך מראש המינהל.

  

המהנדס בשירות העירייה שאישר את התשלום ואף המליץ על הגדלת היקף : ממצא 6.6.2

, שהגיש הקבלן המבצע לא היה מעורב בפרויקט, לא הכיר את הצעת המחיר כללהתמורה, 

וכד'. המהנדס  תכולת העבודה , לא הכיר אתלא הכיר את המפרט שהוצג בפני הספק



  
  

  

 

התבקש לסור לאתר רק בסיום ההתקנה לאחר תלונות של בית הספר על איכות עבודה 

  ).5.5 ף(סעי ירודה.

   המלצה:  

 ילוו ₪),  70,000 -ספר בהיקפי רכש מהותיים (במקרה זה כ ביצוע רכש והתקנות בבתי

  על ידי מהנדס ובעל מקצוע מהעירייה. 

  יש להימנע מקבלת החלטות על ידי בעלי תפקידים שאינם בקיאים בכל נתוני

  ההתקשרות.

  

ניתנה הנחיה להגדיל את היקף התמורה לקבלן המבצע, ללא קבלת הצעת מחיר, : ממצא 6.6.3

  ).5.6 ף(סעיויות בכתב וללא תיעוד לאישור להגדת היקף התמורה ללא ביצוע הערכת על

כל הגדלת תקציב והתמורה המשולמת לקבלן מבצע (במהלך ביצוע העבודה),  המלצה:  

תבוצע תוך קבלת הצעת מחיר סדורה לתוספת, אישור התוספת והצורך על ידי מהנדס 

  הל חינוך.מטעם העירייה ואישור בעל תפקיד מוסמך מטעם בית הספר ומינ

  

 אישור תשלום והגדלת הזמנה לקבלן המבצע 6.7
לקבל את ראש אגף לוגיסטיקה במינהל חינוך אין תיעוד והסבר לנסיבות שהובילו : ממצא 6.7.1

 50% - ההחלטה להגדיל את שיעור מימון העירייה את רכש המזגנים בבית ספר "יבנה" מ

  ).5.7 ף(סעימהתמורה המשולמת לקבלן המבצע.  90% -הקבוע בנוהל ל

 כל מקרה בו מתקבלת החלטה להגדיל את היקף שיעור המימון בהתאם לשיקולב המלצה:  

  , יש לתעד את הנסיבות שהובילו לקבלת ההחלטה.דעת

  מנהל האגף יקבל הערה על כך מראש המינהל.

  

 העברת כספים מעיריית נתניה לבית הספר 6.8
בהם נרכשו מזגנים  ביצוע העברה כספית וההחזר הכספי של העירייה לבתי ספר: ממצא 6.8.1

בוצע ללא אישור קבלה של צה (בהתאם לשיעור ההחזר שנקבע), והתקנה לאחר פרי

הסחורה והשירות לשביעות רצון מנהלת בית הספר, אלא מיד לאחר קבלת הצעת המחיר 

  ).5.8 ף(סעי ואישור שיעור המימון במינהל חינוך

רק לאחר קבלת אישור ביצוע  ביצוע העברה כספית מהעירייה לבית הספר, יבוצע המלצה:  

  וקבלת הטובין/שירות ממנהלת בית הספר.

  

  כללי  6.9

ך הדו"ח בכל שלב שנעשה של ראש האגף ללוגיסטיקה מלווה כחוט השני לכל אורמעורבותו   6.9.1

  ירת הזכיין ואישור התשלום.בהליך בח

הרכש ניתן לראות זאת כבר מלכתחילה בכך שמנהלי בתי ספר לא היו מודעים לנהלי 

), מפרט טכני מסורבל 6.2.1), קבלת הצעות מחיר ללא מפרט (6.1.1במקרה של פריצה (

), העברת הצעת קבלני משנה 6.2.4), העדר הנחיות ברורות לאופן בחירת ספקים (6.2.2(

ת ), הגדל6.6.3) (6.6.1), אישור תשלום והגדלת היקף תמורה לקבלן (6.4.1לקבלן אחר (

שוב בבית ספר אחר  מ.ר)), מעורבות אותו קבלן משנה (6.7.1( שיעור מימון ללא נימוק

)4.2.2.(  



  
  

  

 

מביאים להכרה כי התהליכים שתוארו לעיל לא תואמים את אמות המידה כל אלו 

  הנדרשות.הנורמטיביות 

מול קבלני המשנה ומול הקבלן שנבחר לבסוף  י הספר הן אלו שפעלותות בלמרות שמנהל

האגף ללוגיסטיקה היה הגורם הפעיל  העובדה כי מנהללביצוע העבודה, אין להתעלם מ

לוודא שהפעולות מתבצעות בסדר הנכון של מנהל האגף ללוגיסטיקה הוא  והמניע. תפקידו

  ובנורמות הנכונות.

  כפי שנמסר ע"י מנהלת ביה"ס יבנה (בדומה למידע שנמסר ע"י מנהלת ביה"ס אוסישקין):

מנהל האגף לוגיסטיקה  - של מר רזיאל מרי כל התהליך החל והתנהל תחת עינו הפקוחה"

  לא זימנתי ביוזמתי". מ.רואת מר 

רש ועל כך ממליצה כי פעולותיו של מנהל האגף חרגו מהנד לפיכך, הביקורת סבורה

הביקורת כי ר' מינהל חינוך וחברה תערוך עם מנהל האגף שיחת הבהרה בהקשר לתפקודו 

  והמשך תפקידו במינהל.
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  ]1מתוך  1[עמוד 

  

  
  

  



  
  

  

 

  'דנספח 
  ]1מתוך  1[עמוד 

  

  



  
  

  

 

  'הנספח 
  ]2מתוך  1[עמוד 
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  'ונספח 
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  ]4מתוך  2 [עמוד
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  'ונספח 

  ]4מתוך  4[עמוד 
  
  

 



  
  

  

 

  'זנספח 
  ]3מתוך  1[עמוד 

  

 



  
  

  

 

  'זנספח 
  ]3מתוך  2[עמוד 

  

 



  
  

  

 

  'זנספח 
  ]3מתוך  2[עמוד 

  

 



  
  

  

 

  'חנספח 
  ]3מתוך  1[עמוד 

  



  
  

  

 

  

  'חנספח 
  ]3מתוך  2[עמוד 

  



  
  

  

 

  

  'חנספח 
  ]3מתוך  3[עמוד 

  

 



  
  

  

 

  'חנספח 
  ]4מתוך  4[עמוד 

  

  



  
  

  

 

  'טנספח 
  ]3מתוך  1[עמוד 

  
   "יבנה"ציטוט קטעים מהתשאול שהביקורת ערכה למנהלת בי"ס 

  קבלני מיזוג שהגישו הצעות מחיר מתחרות 2והשיחות עם 
  

  :14.10.12להלן קטע מתשאול שהביקורת ביצעה למנהלת בית הספר בתאריך 

  ביקורת:

 תבת את המכתב והמילים האלה"?"האם עכשיו היית כו

  

  תשובת מנהלת בית הספר:

 .. אני אתקשר לספקים לבדוק מה אמרנו בשיחה..."לא. הייתי קודם כל שואלת את הספקים."

 

  ביקורת:

"היית צריכה לבדוק לפני שכתבת את המכתב הזה... אם תלמיד היה כותב דברים לפני שהוא בדק מה היית אומרת 

 לו?

  

  ת הספר:תשובת מנהלת בי

 "נכון. הייתי אומרת לו לא בדקת. היית צריך לבדוק לפני שכתבת..."

  

  ביקורת:

 לפני רגע שאלתי אותך, האם עכשיו היית מדפיסה את המכתב. אמרת לי לא..."

  

  תשובת מנהלת בית הספר:

 ותבת".את המכתב כי אני צריכה לברר עם בעלי המקצוע. עכשיו לא הייתי כ עכשיו לא הייתי כותבתנכון. 

  

  ביקורת:

 נכון..." שלא בטוח שמה שכתוב בו זהיושב למול מכתב .מ "זה אומר שר

  

ציינה שהיא צריכה לבדוק את הנתונים שציינה במכתב עם הקבלים,  "יבנה"לאור העובדה שמנהלת בי"ס 

ישו קבלני המיזוג שהג 2הביקורת ומנהלת בית הספר ביצעו במשותף במהלך התשאול, שיחות טלפוניות עם 

  מדויק. "יבנה"הצעות מחיר, לבדוק באם האמור במכתב מנהלת בית הספר 

  



  
  

  

 

  'טנספח 
  ]3מתוך  2[עמוד 

  

  להלן ציטוט ממכתב מנהלת בית הספר:

  

  

  ":מזגנים י.נלהלן השיחה עם קבלן המיזוג "

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

ל העבודה רק לאחר שך משהו לגבי התשלום ...האם זכור ל"יבנה"ו מבי"ס ב"רציתי לשאול אותך לגבי המזגנים שנגנ

 את הכסף".לי שהעירייה תעביר 

  

  ":י.נקבלן המיזוג "

 "כן. זכור לי."נכון. 

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 לך בעיה עם זה?"היתה "

  

  ":י.נקבלן המיזוג "

 "לא. לא היתה לי בעיה זה."

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 "עבודה באופן מיידי.התחלת ולגבי "

  

  ":י.נקבלן המיזוג "

 "לא היתה לי בעיה עם זה."

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 "והמחיר כולל מע"מ."

  

  ":י.נקבלן המיזוג "

 "כולל מע"מ.המחיר שנתתי לכם כן "

  'טנספח 
  ]3מתוך  2[עמוד 

  

  

  ביקורת:

 ה שגוי..."נכל מה שכתבת, במילה עדיאתי. "

 ימים? ברמת העובדות שלו ברור לך שהוא לא נכון?"שהמכתב הזה הוא לא נכון. אנחנו מסכ"ברור לך 



  
  

  

 

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 "כן."

  

  ":ש. מזגניםלהלן השיחה עם קבלן המיזוג "

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

"רציתי לשאול האם אתה זוכר לגבי הצעת מחיר שביקשנו למזגנים שנגנבו מבית ספר... אתה זוכר בבקשה להצעת 

 עד לקבלת הכסף מהעירייה..."ע העבודה ללא תשלום ביצומחיר שהיה תנאי 

  

  ":ש. מזגניםקבלן המיזוג "

 "לא זוכר דבר כזה."

  

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 מ?"ההצעה שלך כוללת מע""

  

  מזגנים": קבלן המיזוג "ש.

 "כוללת מע"מ.היא היתה כן. "

  

  ביקורת:

 בת את זה?"מאוד מוטרד... את חתומה על המכתב. על סמך מה כתאתי. אני "

 

  :"יבנה"מנהלת בית הספר 

 "אני לא עשיתי את הצעות המחיר לבד..."

"...אני שוב אומרת, הייתי הרבה יותר מסודרת והייתי הרבה יותר מאוחרי המילים שלי, אם הייתי יודעת שזה יגיע 

 למקומות האלה. לא שמתי לב לדקויות האלה. זה לא עניין אותי..."
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