
 

  20פרק 

  

  שילוט חוצותזיכיונות  בדיקת התקשרות בנושא – 701054' פקודת זיכוי מס
  

  

  מבוא. 1

  בערוצים שונים ובשיטות פרסום ,  הינו כל אפשרויות פרסום החוץפרסום חוצות  1.1  

  רסום פרסום ענק על בניינים ופ, בתנועה על אוטובוסים ומוניותפרסום :              שונות כגון              

   הינו פרסום חוצות סטנדרטי מוקצה מראש שילוט חוצות  כאשר'                           אלקטרוני וכו

  .במיקום ובגודל                           

  

, היא החברה שזכתה במכרז העירייה בנושא שילוט החוצות" סהר שלטים"חברת   1.2

, מכוונים, עמודורים: ורים ברחבי העירי שלטי חוצות הפזכאחראית על הפרסומים במתקנ

  .1.8.04-31.7.09  לתקופה7035 ' ונחתם עימה חוזה מס)בילבורד(מפות ושלטי ענק 

  

להלן  ("מ"יבוא ושיווק בע. ע.נטו א"הוצאה לספק  ₪ 5,000 על סך 701054' פקודת זיכוי מס  1.3

 בעבור 11.1.07ך  שהופקה בתארי464' כנגד הזמנת עבודה מס 28.2.07בתאריך ") הספק"

  ".חוות דעת לגבי מצב הענף להמשך זכיון פרסום חוצות"

    

  אשר היה קרוי באותה עת ,  הגיש לאגף מכרזים ורישוי עסקים בעירייה"הספק"  1.4

  חוות דעת "בעבור   22.1.07 בתאריך 0418' חשבונית מס" האגף לרישוי עסקי"

  ".כיונות פרסום חוצותימיקצועית בנושא ז

  

סהר "' בעקבות העסקת חב: "מ מנהלת מחלקת תקציבים" הועסקה לדברי מ"נטו" חברת  1.5

 ורצון הגזברות לבדוק את מחירי השוק ועקב דחיפות הנושא לצורך החלטה אם "שלטים

  ...".ולצאת למכרז חדש עקב דחיית תשלומים" סהר"להפר התקשרות עם 

    

  

  מטרות הביקורת. 2

  

  .ימו ההתקשרות עאופןהליך בחירת הספק ובדיקת   2.1  

  

  .ביצעבדיקת מטרת ההתקשרות עם הספק והתפוקות ש  2.2  

  



 

  

  מתודולוגיה. 3

  

  את חשבונית הספק , את הזמנת העבודה, הביקורת בדקה את פקודת הזיכוי  3.1  

  .החומר המצורף אליהןכל                            ו

  

  .דים בעירייההביקורת הסתמכה על מידע משלים שהתקבל מבעלי תפקי  3.2  

  

  שהגיש " חוות דעת בנושא מצב ענף פרסום החוצות"הביקורת עיינה במסמך   3.3  

  .")הספק  חוות דעת : "להלן (21.1.07 בתאריך יםעסקמכרזים ורישוי  למנהל אגף "הספק"                           

  

  

   ממצאים. 4

  

  ... ל אגף רישוי עסקיםי מנה"הספק נבחר ע"מ מנהלת מחלקת תקציבים "לדברי מ  4.1

סהר ' בעקבות העסקת חב... אושר לפנות לחברה זו, מכירים יועץ אחרמאחר ואין אנו 

שלטים ורצון הגזברות לבדוק את מחירי השוק ועקב דחיפות הנושא לצורך החלטה אם 

החברה אושרה  –חדש עקב דחיית תשלומים  ולצאת למכרז" סהר"להפר ההתקשרות עם 

    ". י הגיזברית"ע

                       

     הערות הביקורת  4.1.1  

עירה                                           הביקורת מ.פ" האישור ניתן בעגזברותאגף המנהלת  י"עפ   4.1.1.1

  .כפי שצריך להיות, כי האישור לא ניתן בכתב

  

  מסר לביקורת בתאריך , מכרזים ושילוט,    מנהל אגף רישוי עסקים4.1.1.2

  ייעוץ וייזום . ע. נטו א–קבלת חוות דעת מאלון עבודי ": 25.11.07               

  לתשובה צורף מכתב הפנייה ". י ראש המינהל"אושר ע,                ברשויות

  אולם לביקורת לא הוצג   ,                לראש מינהל תיפעול

  . בכתבו של ראש המינהל               אישור

  

  .11.1.07 בתאריך "ספקה"הוצאה למ "כולל מע ₪ 5,000 על סך 464 '  מסהזמנת עבודה  4.2  

  

כנגד הזמנת  28.2.07תאריך ב "ספקה"ה לכנהו ₪ 5,000 על סך 701054' פקודת זיכוי מס  4.3

    .464' עבודה מס

  

  י החברה הובא לידיעת "הסכום הנדרש ע "מ מנהלת מחלקת תקציבים"מדברי ל  4.4             

  ." אושר על ידה–הגיזברית                            

   הערות הביקורת  4.4.1    

  , "הספק"י "לסכום המבוקש עהגזברות נמסר לביקורת כי האישור מ  4.4.1.1      

  כפי שצריך ,  הביקורת מעירה כי האישור לא ניתן בכתב.פ"ניתן בע

  .להיות



 

  

  ם ורישוי מכרזינהל אגף מ להוגש בנושא ענף פרסום החוצות' חוות דעת הספק'מסמך   4.5  

  סקירה על ענף  הניתנ עמודים 5במסמך זה הכולל . 21.1.07בתאריך  בעירייה עסקים                            

  , ענףהעל ניתוח כתבה , השינויים שחלו בענף, החוצות בשנים האחרונות פרסום                            

  .'וכו עיריית נתניה ספציפיות לגבי הערות                           

  

 בתאריך ,  לאגף מכרזים ורישוי עסקים בעירייה"הספק"י " הוגשה ע0418' חשבונית מס  4.6

  ".חוות דעת מיקצועית בנושא זכיונות פרסום חוצות"בעבור  22.1.07

  

  החברה , י מנהל אגף רישוי עסקים"עפ ": מ מנהלת מחלקת תקציבים"מלדברי   4.7  

  אין צורך להעביר בועדת , ל מצב השוק ולא ייעצה לעירייהלבד עבוות דעת חסיפקה 

  ".יועצים

  

  הערות הביקורת   4.7.1    

   מנהלת אגף הגזברות העבודה לדבריהביקורת מבקשת להדגיש כי     4.7.1.1

    היתה ייעוץ גרידא ובמצב עניינים שכזה מן הדין היה לפנות ללשכה 

  .המשפטית לקבל חוות דעת כיצד לנהוג

  

  " ?האם יש הבדל בין הזמנת ייעוץ לבין הזמנת חוות דעת : "לשאלת הביקורת  4.8  

  , ד"מי שנותן לנו חוו... אין הבדל מהותי, לא: "הלשכה המשפטיתתשובת התקבלה 

  ".למעשה מייעץ ולכן יש להחיל עליו את הנוהל הפנימי של העירייה בנוגע ליועצים הינו

  

  הערות הביקורת  4.8.1

  הביקורת טוענת שהיה צורך לפנות לקבל את אישור ועדת היועצים    4.8.1.1           

               . ללא מכרז"הספק"                                                      העירונית להתקשרות עם 

   –לונגו אילנה ' ל העירייה על גב" הטיל מנכ10/07במהלך                 יש לציין כי 

  את הקריטריונים של  isoבנוהל לעגן ,  ואיכותגף תכנוןמנהלת א

  .בפני ועדת יועצים, הבאת נושאים כגון אלו

  

אין בועדת יועצים הגדרה מאיזה סכום פונים : "מהגזברות נמסר לביקורת

  "....אליה והאם לעבודה חד פעמית או מתמשכת

 כי אנו נקפיד: "מכרזים ושילוט מסר לביקורת, מנהל אגף רישוי עסקים

  ".חוות דעת של יועצים תופנה לוועדת יועצים

  

  שעודכן  'תהליך הבחירה והתקשרות עם ספקים '3.03.1 הוראה  isoי נוהל"עפ  4.9  

  : 3.8בסעיף , " הספק" והיה בתוקף בעת ההתקשרות עם 4.4.06בתאריך 

  במידה וההתקשרות הינה לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות "

  יביא מנהל האגף היוזם את הנושא בפני המכינה למכרזים וינמק בפניה ... םמיוחדי

  ".בכתב את משמעות היחסים המיוחדים

  יש במקרה כזה : 3.9י סעיף " עפ11.11.07מתאריך ל "הנבנוסח המתוקן של הנוהל 

  .לפנות לועדת יועצים



 

  

  הערות הביקורת   4.9.1

  בנוסח , כנדרש בנוהללמכרזים בפני המכינה הנושא לא הובא , בפועל  4.9.1.1           

    .י נוסח הנוהל המתוקן" בפני ועדת יועצים עפגם לא והישן

  

  .ע.אהוא מר ' חוות דעת הספק'החתום על מסמך   4.10

  

  הערות הביקורת   4.10.1    

  רייה הצהרת גילוי  לא כלל במסמך חוות הדעת שהגיש לעי"הספק"    4.10.1.1                                     

         לענף פרסום החוצות , באם קיים,  דעת נאות לגבי הקשר האישי                                                      

  .בארץ                                                       

  

הפעלה , הקמה: "לביצוע "סהר שלטים"חברת  הורחב החוזה העיקרי עם 20.6.07בתאריך   4.11

" טקסימדיה"זאת לאחר סיום התקשרות  עם חברת , "ותחזוק אמצעי פרסום ברחבי העיר

  . מדובר בהפעלת שלטי בירבורדת החוזהי מסמכי הרחב"עפ. 30.5.06בתאריך 

  

  גיזברות העירה לצד חתימתה בדף הלוואי להרחבת החוזה בתאריך המנהלת אגף   4.12  

  ".נחתם רק לאחר תשלום חובת סהר בגין הסכם זה: "10.6.07                           

  

  הערות הביקורת  4.12.1    

    22.1.06  תאריךמסיכום ישיבת מכינה של ועדת מכרזים מסמך   ב4.12.1.1      

  מובאים  א איזכור ולאין, "סהר שלטים"לגבי הרחבת החוזה עם                                                         

   לעירייה והאם "הספק" ת התשלומים שלולגבי בעי נתונים   

  .הוסדרו  

  

  סיכום והמלצות. 5

  

   .פ ולא בכתב"ניתן בע ולסכום אותו ביקש "הספק"אישור הגיזברית להתקשרות עם   5.1  

               

   , והתחייבויות לסכומי כסףהתקשרויותתעד את הסיכומים לגבי להביקורת  ממליצה   

  .הרלוונטי  לכל החומרםלצרפ             ו

    

תהליך ' iso לא הובא בפני המכינה למכרזים כנדרש בנוהל" הספק"ההתקשרות עם נושא   5.2

  .)4.4.06שעודכן בתאריך (' הבחירה והתקשרות עם ספקים

, ללא מכרז, אישור ועדת היועצים העירונית להתקשרות עם ספק לשלא הוגכמו כן הנושא 

  .11.11.07 מתאריך נוהל המעודכןבכנדרש 

  

ועדת הנחיית את לקבל בעת הצורך  ו המעודכןiso י נוהל"עפלפעול הביקורת ממליצה 

  .לפיההיועצים להתקשרות ללא מכרז ולפעול 



 

 להתקשרות עם 'ועדת היועצים העירונית'בנושא  נפרד  isoהביקורת ממליצה לכתוב נוהל 

אישור המחייב המינימלי  סכוםהמהו : יונים שלקריטרתוך התייחסות ל, ספק ללא מכרז

   .פעמית התקשרות חדבבלבד או גם  בודה מתמשכתלעיש צורך באישור הועדה והאם 

    .שדין חוות דעת כייעוץבנוהל כמו כן יש להדגיש 

  

  לא כלל במסמך חוות הדעת , .ע.אמר " חוות דעת הספק"החתום על מסמך   5.3  

   לענף פרסום , באם קיים,האישילגבי הקשר , הגיש לעירייה הצהרת גילוי נאותש                           

  . בארץהחוצות                           

  

  הצהרת  ,בעת הצורך, יכללושרק לאחר , הביקורת ממליצה לחתום על התקשרויות וחוזים    

  .נאות של הספקיםדעת גילוי 

  

סהר "מכרזים  לקראת הרחבת החוזה עם ה למכינישיבת מכינה של ועדת מסמך סיכום ב  5.4

  . עם העירייה והאם הוסדרו"הספק"לא הובאו נתונים לגבי בעיות התשלומים של , "שלטים

   

מזכיר ועדת המכינה למכרזים לרכז את כל הנתונים /ר"              הביקורת ממליצה להנחות את יו

מ לאפשר קבלת "ועדה ע/הרלוונטיים לקראת כל ישיבה ולהציגם לפני חברי המכינה

    .החלטות על סמך מידע מלא

  

                   


