
   עם מקומיות רשויות של  התקשרויות 

 חשבונאיים  שירותים  לקבלת חיצוניים משרדים

 



 



 63|      חשבונאיים שירותים לקבלת  חיצוניים משרדים עם מקומיות  רשויות של התקשרויות

 תקציר 

 כללי  רקע

לה   ורישומי מידע הדרושים  רשות מקומית מקיימת מערכת הנהלת חשבונות 

לצורך ניהול פעולותיה ולצורך הפקת מידע וגילוי נאות על מצבה הכספי בכל 

עת וכן על תוצאות פעולותיה הכספיות. מלבד החובה לקיים מערכת הנהלת  

על לערוך   חשבונות,  שנתי,  תקציב  להכין  החובה  מוטלת  המקומית  הרשות 

את   ולחשב  עובדים  תיקי  לנהל  ושנתיים,  רבעוניים  כספיים,  דוחות 

 משכורותיהם. 

)לעומת השארתם בידי  להפרטת השירותים החשבונאיים ברשויות המקומיות 

השגת   שבהם:  העיקריים  ואלה  פוטנציאליים,  יתרונות  יש  המקומית(  הרשות 

חיות מיוחדים, התמקדות והתמחות בנושא, ריענון השורות, אפשרות  ידע ומומ

העסקתם  מעלויות  כלל  בדרך  פחותות  בעלויות  מיומנים  עובדים  להעסיק 

ברשות  בכירים  משרה  נושאי  של  העיסוק  צמצום  המקומית,  הרשות  כעובדי 

מינהליים בעניינים  וגזבר(  מנכ"ל  תפקידם -)כגון  במילוי  הכרוכים  כספיים 

והבטחת  וקשורים   מתאימים  לא  עובדים  בהחלפת  גמישות  הכספים,  במשק 

הרשות  ידי  על  המנוהלים  חשבונאיים  שירותים  מנגד,  גבוהה.  שירות  רמת 

והפיקוח  הבקרה  ואפשרויות  בהם  השליטה  מוטת  יותר,  זמינים  המקומית 

עליהם רחבות יותר, ודרך ניהול זו מביאה לידי נאמנות והזדהות רבות יותר של  

 הרשות ועם יעדיה.העובד עם 

המדינה,  2018בתחילת   מבקר  משרד  מבדיקת  שעלה  כפי  רשויות    207, 

מקומיות הפריטו את מלוא השירותים החשבונאיים או את חלקם )ובעיקר את 

משרדים  לידי  אותם  ומסרו  והחשבות(  השכר  החשבונות,  הנהלת  מערכת 

נאיים יחידים ספקי שירות בתחום שירותים חשבו  51חיצוניים לניהול חשבונות.  

שותפויו חברות  ל  ת)כגון  סיפקו  באלה(  שירותים   207-וכיוצא  הרשויות 

 (. 63%-רשויות )כ 130-חשבונאיים. שש מהן סיפקו שירותים ל

 כי  1בעניין העסקת משרדי רואי חשבון   2013בינואר    בית המשפט העליון קבע

ש שירותים    ויותהתקשרכדי  נותני  באופן  עם  והוגןינוהלו  הצורך   לובש  תקין 

"אשר יבטיח חלוקת משאבים וכספי   מנגנון   דרושהמובהק באיזונים ובבלמים  

שו באופן  ציבורית"והציבור  רשות  של  שקופה  והתנהלות  והגון  וככלל יוני   ,

קבלת   לשם  להתקשרות  ממכרז  פטור  לתת  אין  דופן,  יוצאי  חריגים  למעט 

לצ מכרז  לקיים  מקומית  רשות  על  כן,  אם  חשבון.  ראיית  קבלת שירותי  ורך 

 .  אלו םשירותי

 

 
 (.13.1.13 )פורסם במאגר ממוחשב,הרטמן '  נ  עילית נצרת עיריית 6145/12עע"ם   1
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 הביקורת פעולות

שנת   של  הראשונה  הגופים    2018במחצית  את  המדינה  מבקר  משרד  מיפה 

לכל   חשבונאיים  שירותים  באמצעות    257המספקים  המקומיות  הרשויות 

על   נאסף מידע  בין השאר,  כולן.  עליהם השיבו  ואשר  להן  שאלונים ששלח 

בינו   ההתקשרות  ביצוע  אופן  השירות,  מתן  תחילת  מועד  השירות,  נותן  זהות 

ת המקומית, תחומי השירות, מספר העובדים שהוא מעסיק ברשות ובין הרשו

 . 2017 - 2015המקומית ועלות השירות לקופת הרשות המקומית בשנים 

שנת   של  השנייה  במחצית  כך,  על  המדינה    2018נוסף  מבקר  משרד  בדק 

ב החשבונאיים  השירותים  מתן  נושא  את  פרטני  מקומיות    11-באופן  רשויות 

שנ  -)להלן   מודיעיןהרשויות  העיריות  קלנסואה, -מכבים-בדקו(:  עכו,  רעות, 

שגב שלום(;   -סלאם )להלן  -קריית ים, ראש העין; המועצה המקומית שקיב א

המועצות האזוריות הגליל התחתון, חוף אשקלון, שדות נגב, שער הנגב, תמר.  

מכרז;   לקיים  ללא  התקשרות  כגון  ההתקשרות,  באופן  מסוימים  היבטים 

לפרקי השירות,   התקשרות  למתן  המכרזים  בהליכי  פגמים  ממושכים;  זמן 

ואי מדי  מגבילים  סף  תנאי  ובציוד -לרבות  במתקנים  השימוש  בעבור  תשלום 

לגבש  כדי  נוספות  מקומיות  רשויות  בעשרות  נבדקו  המקומית,  הרשות  של 

 תמונת מצב רחבה יותר. 

 

 הליקויים העיקריים

 השתלטות על מרבית התחום  

 של מתן שירותים חשבונאיים 

ם  יבכל הנוגע להתקשרויות של הרשויות המקומיות לקבלת שירותים חשבונאי

לא נשמרו עקרונות יסוד של דיני המכרזים שנועדו להבטיח את  עלה חשש כי  

וכך    השוויוןעקרון   שווה,  הזדמנות  ש  נוצרומתן  גדולים    כמה מצב  משרדים 

 ם לרשויות המקומיות. ימתן השירותים החשבונאיהארי של  בחלק שולטים

 

 התקשרויות ללא קיום מכרז 

ה  61 )מכלל  מקומיות  חשבונאיים 207-רשויות  שירותים  נותני  עם  התקשרו   )

 בלא לפרסם מכרז )פומבי או זוטא(.

הרשויות המקומיות שנבדקו, ההתקשרות נעשתה שלא על פי    11בשש מבין  

בלא מכרז פומבי. חמש מבין שש הרשויות האלו אף   - הציבורייםדיני המכרזים 

קיימו להיבחן  במסגרת  .סדורתחרותי  הליך  כל    לא  אמורות  כזה  ככל  הליך   ,

השאר,  ו  אפשרה התקשרויות,  כמה  בין  לאותן  כדי  הצעות  להבטיח  זאת 
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ראוי    יחולקו  ציבורה משאבי  ש המכרזים  באופן  דיני  תכלית  תוגשם    -וכך 

על לכל    טוהר  שמירה  שווה  הזדמנות  מתן  באמצעות  השוויון  ועל  המידות 

שגת מרב היתרונות למפרסם המכרז: שירות מיטבי בעלות נמוכה וההמציעים  

 רשות המקומית.כדי להבטיח חיסכון לקופת ה

 

 העסקת נותני שירותים חשבונאיים  

 לפרקי זמן ממושכים 

בשנת   נתן  השירותים  מנותני  ל  2016אחד  חשבונאיים  רשויות   35-שירותים 

ל שנים;  מעשר  יותר  במשך  השירות  ניתן  מהן  לארבע  ניתן    13-מקומיות. 

שנה ומעלה; לשתיים ניתן    30שנה ומעלה; לשמונה ניתן השירות    20השירות  

 .1974ולרשות אחת ניתן השירות ברציפות מאז  1976שירות מאז שנת 

 

פגמים באופן הכנת המכרזים ובהליכי המכרזים  

 שבונאיים לקבלת שירותים ח 

 רכישת מסמכי המכרז

מ  שנאספו  מאוד    48-נתונים  גדולה  שונות  קיימת  כי  העלו  מקומיות  רשויות 

בסכומים שהן גבו בעבור רכישת מסמכי המכרז. הסכום הגבוה ביותר שנדרש 

 ש"ח(. 300מהסכום הנמוך ביותר שנדרש ) 17ש"ח( גדול כמעט פי  5,000)

 אומדן חסר של עלות השירותים

התשלום  סכום  כי  המכרז  במסגרת  פרסמה  הנגב  שער  האזורית  המועצה 

הנהלת חשבונות, חשב   שירותי  למתן  בתמורה  נאמד  לנותן השירות  החודשי 

משרות, אולם בדיקת האומדן    10.3שכר, כוח אדם וייעוץ חשבונאי בהיקף של  

העלתה כי המועצה פירטה בו את עלויות השכר לשלוש משרות בלבד, ובנוגע 

 ( צוין רק אומדן כולל. 7.3ר המשרות )לשא 

חשבונאיים   שירותים  למתן  אומדן  הוגש  עכו  עיריית  של  המכרזים  לוועדת 

התפקידים   משמונת  אחד  לכל  הצפויה  העלות  של  פירוט  בלי  כולל  בסכום 

 )והמשרות( שהוגדרו במכרז ובלי הסבר על אופן קביעת הסכום הכולל. 

 נאי סף מגבילים מדי מיעוט מספר המתמודדים במכרזים וחשש לת

של   מכרזים  משנת    56סקירת  חשבונאיים  שירותים  לקבלת  מקומיות  רשויות 

רשויות    19-העלתה שמספר המתמודדים במרבית המכרזים היה קטן: ב  2013

( ניגשו 23%-רשויות )כ  13-( ניגש למכרז מציע אחד בלבד, ב35%-מקומיות )כ

רשויות    12-מתמודדים. רק ב  שלושה  -(  21%-רשויות )כ  12-שני מתמודדים, וב

 ( ניגשו למכרזים יותר משלושה מתמודדים.21%-מקומיות )כ
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ושאי המכרז  במסמכי  המצוין  תנאי  כל  הוא  סף  את  -תנאי  פוסלת  בו  עמידה 

מפני  2ההצעה  למכרז מתמודדים מעטים  ניגשו  לעיתים  כי  . הבדיקה העלתה 

מתמ של  השתתפות  ומנעו  ומחמירים  מגבילים  היו  הסף  ודדים  שתנאי 

פוטנציאליים נוספים. תנאי הסף המגבילים שנדרשו מהמשתתפים נגעו לאופן  

או   התקציב  להיקף  שירות,  מהם  המקבלות  הרשויות  למספר  ההתאגדות, 

נכללה דרישה שמשרדי  אף  למספר העובדים שהם מעסיקים. במקרה אחד 

נדרשו   שנבדקו  המקרים  בכל  הרשות.  לבניין  קרובים  יהיו  במכרז  המשתתף 

תנאי סף מגבילים בעת ובעונה אחת, והדבר פגע בהליך התחרותי ונטע   כמה

וקבלת  הזדמנויות  שוויון  המכרז:  תכלית  את  להגשים  לאפשרות  אשר  ספק 

 שירות מיטבי בעלות נמוכה. 

מספר   של  הגדלה  מנע  הסף  בתנאי  שנקבעו  המגבילים  התנאים  צבר 

ההזדמנויות שוויון  בעקרון  פגע  הפוטנציאליים,  והעלה    המתמודדים  וההגינות 

חשש כי הוחטאה תכלית המכרז להשיג את מרב היתרונות לרשות המקומית: 

הזדמנות   אפוא  החמיצו  המקומיות  הרשויות  נמוכה.  בעלות  מיטבית  הצעה 

טובים יותר מאלו שהשיגו, להתקשרויות   -כספיים ומקצועיים    -להשיג תנאים  

 שבוצעו. 

וניסיון מקצוע י של שלושה תפקידים )חשב  בדיקת תנאי הסף מסוג השכלה 

ב ראשי(  ומנהל חשבונות  מנהל חשבונות  מקומיות העלתה   16-שכר,  רשויות 

פערים בין הדרישות שקבעו הרשויות לאלה שנקבעו בקובץ העיסוקים )להלן 

, כגון החמרה בתנאי הסף ניסיון בעבודה, ניסיון מקצועי או  3קובץ העיסוקים(   -

 השכלה או ניסיון ניהולי. השכלה, ומולם הקלה בתנאי הסף 

שירותי  למתן  לא כללה במכרז המתוקן שפרסמהרעות -מכבים-מודיעין עיריית

שכר    ראיית חשבות   ולניסיון   להשכלה  דרישותחשבונות    והנהלתחשבון, 

 אלו.  לתפקידים הנדרשים

במרץ   פרסמה  עכו  וכלכלי   2015עיריית  חשבונאי  ייעוץ  שירותי  למתן  מכרז 

פירטה לא  אך  הנהלת    לרשות,  של  תפקידים  לשלושה  השכלה  דרישות  בו 

היא לא    2014חשבונות; במכרז שפרסמה המועצה האזורית גליל תחתון במרץ  

 דרשה ניסיון מקצועי לארבעת התפקידים שפירטה בו. 

 

 הסכמים והתקשרויות

 הארכת תוקף ההסכמים 

השירותים ב נותני  עם  ההסכמים  של  תוקפם  הוארך  מקומיות  רשויות  חמש 

נכללה   אחרות  רשויות  בשלוש  זמן.  הגבלת  ללא  לשנה  משנה  החשבונאיים 

כך  שנים,  ותשע  שבע  עד  ההתקשרויות  את  להאריך  אפשרות  בהסכמים 

 
 . 275 מכרזים(, עמ' -( )להלן  2004) מכרזיםעומר דקל,   2

המקומי  1992בשנת    3 בשלטון  תפקידים  ותיאור  עיסוקים  ניתוח  קובץ  הפנים  משרד  כלי  כ  פרסם 

)להלן  פורסם קובץ מעודכן    2012באוגוסט  הקובץ הישן(.    -)להלן  עזר ניהולי לרשויות המקומיות  

 )ראו להלן(. 2014בתחילת פברואר  הפך למסמך מחייבהקובץ המעודכן(, והוא  -
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שניתן  השירות  את  להיטיב  עשוי  שהיה  התחרותי  ההליך  נפגע  שלמעשה 

 ולהוזילו. 

 של נותן השירות בשירותי המשרד של הרשות דמי שימוש

העלתה כי רק עיריית נותני שירות  ל  רשויות מקומיות  91בין  בדיקת ההסדרים  

אופקים דאגה לקבוע בהסכם בינה ובין נותן השירות כי הוא יישא בעלות כל 

יינזק.   אם  ותחלופתו  תחזוקתו  לרבות  השירותים,  לביצוע  שיידרש    51הציוד 

נ מקומיות  נותן  רשויות  לטובת  במשאביהן  השימוש  עלות  במלוא  ושאות 

השירות בלי שהדבר עוגן במכרז או בהסכם בינן ובין נותן השירות, ולמעשה 

ב הרשות.  במשאבי  השימוש  בעלות  כלל  משתתף  אינו  השירות    39-נותן 

רשויות אחרות נקבע מפורשות בהסכם עם נותני השירותים כי הן אלה אשר  

השי הוצאות  במלוא  אף יישאו  בציודן,  או  במתקניהן  השירות  נותן  של  מוש 

מקופת  מבוטלת  לא  בהוצאה  כרוך  המקומית  הרשות  במשאבי  שהשימוש 

הרשות. יתרה מזו, בידי כל הרשויות המקומיות האלו גם לא נמצא תחשיב של  

עלויות השימוש החודשיות או השנתיות של נותני השירות במשרדיהן ובציודן. 

  -במכרז או בהסכם עם נותני השירות    -לא שיקפו    מרבית הרשויות המקומיות

 את עלויות השימוש האלה. 

 

 היעדר פיקוח של הרשות המקומית על  

 נותן השירותים החשבונאיים 

השירותים   נותני  עם  המקומיות  הרשויות  שחתמו  ההסכמים  במרבית 

נותן השירות  אם  לבדוק  כי הרשות המקומית תהא רשאית  צוין  החשבונאיים 

זה  מבצע   ואולם, שבע רשויות מקומיות שנבדקו בעניין  כהלכה את ההסכם. 

נותן השירותים. מלבד אחת,   לא פיקחו על מכסת שעות העבודה של עובדי 

הן אף לא דרשו לקבל העתקים שוטפים של הדוחות שעניינם שעות הנוכחות  

עמדו   שהם  המידה  על  המידע  בידיהן  היה  לא  וממילא  בהן,  העובדים  של 

 ת העבודה הנדרשת.במכסת שעו

 

 ההמלצות העיקריות 

בשנים האחרונות חל גידול ניכר בהוצאת עבודות שעשו בעבר עובדי הרשויות 

מהרשויות   80%-המקומיות לגופים חיצוניים, בעיקר בתחום מתן השירותים )כ

כמאסדר   דעתו  את  לתת  הפנים  משרד  על  חוץ(.  במיקור  נעזרות  המקומיות 

רשויות  של  מיטבי  התקשרות  הליך  הסדרת  לאופן  זה  ובכלל  לתופעה, 

למן רכישת מסמכי המכרז, דרך מתן   -ומיות עם נותני שירותים חשבונאיים  מק

במכרז   המידה  אמות  משקלי  קביעת  בתחום,  שירות  לספקי  שווה  הזדמנות 

אי על  דגש  מתאימות  -ושימת  הנחיות  ועד  מדי,  מגבילים  סף  תנאי  קביעת 

מבעלי  הנדרשים  הכישורים  ולהשוואת  בהסכם  ההתקשרות  משך  להגבלת 
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בת תבטיח  המקצוע  אלה  כל  של  אסדרה  הרשות.  עובדי  של  לאלה  חום 

ותגביר את התחרות   והוגן של התקשרות  שיתקיים הליך תקין, שקוף, שוויוני 

 מפני שתגדיל את מספר המציעים בתחום זה.  

הכישורים  בין  הקיימים  הפערים  על  דעתו  את  לתת  נדרש  הפנים  משרד 

ובין הדרישות המקצועיות  המקצועיים שנדרשו מעובדים שהועסקו במיקור חוץ  

רשות  עובדי  של  ולניסיון  להשכלה  הנוגע  בכל  העיסוקים  בקובץ  המוגדרות 

עם  להסכים  יכול  אינו  הפנים  שמשרד  מכיוון  מקבילים.  בתפקידים  מקומית 

מצב שבו מיקור החוץ של שירותי הרשות המקומית ישמש כלי להגמשת תנאי  

דרישות עקיפת  את  שיאפשר  באופן  ברשות  בקובץ    ההעסקה  שנקבעו  הסף 

הנוגעות   סף  דרישות  אילו  המקומיות  לרשויות  להבהיר  עליו  העיסוקים, 

 להשכלה ולניסיון יחולו על עובדי מיקור חוץ. 

על הרשויות המקומיות לפעול על פי עקרונות המשפט המינהלי ודיני המכרזים  

ולבצע  לפרסם  המחייבים  העליון,  המשפט  בית  פסיקת  פי  ועל  הציבוריים 

עליהן  מכרז מכרז,  חובת  חלה  לא  כאשר  גם  מסוים.  התקשרות  מהיקף  ים 

ובין השאר, כמה   ככל האפשר  ולבחון במסגרתו,  לקיים הליך תחרותי סדור 

באופן  יחולקו  ציבור  שמשאבי  להבטיח  במטרה  התקשרויות,  לאותן  הצעות 

 ראוי, בתוך מתן הזדמנות שווה ושמירה על שקיפות ועל טוהר המידות. 

הרשויות   שהן  על  מכרז  במסגרת  הסף,  בתנאי  מקביעה  להימנע  המקומיות 

חשבונאות  שירותי  נותני  בין  הוגנת  תחרות  המונעות  הגבלות  מפרסמות, 

ובהגינות.   ההזדמנויות  שוויון  בעקרון  לפגוע  עלולות  ואשר  פוטנציאליים 

גם    תהימנעו לרשויות  תאפשר  הסף  בתנאי  מגבילים  תנאים  צבר  מקביעת 

 טובים יותר להתקשרויות שהן יבצעו. -ם ומקצועיים כספיי -להשיג תנאים  

את   השירות  נותן  עם  בהסכמים  מלא  באופן  לפרט  המקומיות  הרשויות  על 

אחד   מכל  הנדרשת  המקצועיות  רמת  ואת  להן  ייתן  שהוא  השירות  היקף 

 מעובדיו. 

ובמלוא  לפרטיה  תתומחר  המקומית  הרשות  במשאבי  השימוש  שעלות  ראוי 

הרשות   ידי  על  הרשות  שווייה  במתקני  המשתמש  השירות  ושנותן  המקומית 

יישא בה. בכל מקרה, ו על הרשויות המקומיות    ובציודה  לשקף עניין זה  לעגן 

וכן לעגנו    ןמדיניותשהן מפרסמות לציבור כך שבמכרז   בנושא תהיה ברורה, 

ידרשו  ובין נותן השירות. נכון גם שבהסכמים עם נותני השירות  בהסכם בינן 

המקומ לוודא הרשויות  כדי  השירות  על  ורציף  שוטף  באופן  לפקח  זכות  יות 

ההסכם  פי  על  התחייבויותיהם  את  ממלאים  החשבונאיים  השירותים  שנותני 

 שנחתם עימם.

 

 סיכום

מחייבת   זו  נאמנות  פעולותיה.  בכל  הציבור  נאמן  משמשת  המקומית  הרשות 

לאינטרס הציבורי. הרשות המקומ  אותה לדאוג  כדי  ית  להפעיל את סמכותה 

משאביה   את  להקצות  למנועצריכה  כדי  ושקוף  מסודר   חלוקתם   את  בהליך 
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שוויוני באופן   תקין,  ,לא  מינהל  לכללי  ובניגוד  הוגן  על    לא  שמירה  להבטיח 

ו ושחיתות.    למנועטוהר המידות  להבטיח שהרשות המקומית  כדי  משוא פנים 

זו בחובתה  ובפסיקהקבע  נ  ,תעמוד  התקשרויות    בחוק  שירותים  כי  נותני  עם 

על חשבונאיים   לשמור  היא  הפומבי  המכרז  תכלית  מכרז.  באמצעות  ייעשו 

לכולימ שווה  הזדמנות  ומתן  הוגנת  תחרות  קיום  לרבות  תקין,  והבטחת    נהל 

 . האינטרס הכלכלי של הרשות

את   מעניקים  חשבונאיים  שירותים  נותני  של  מזערי  מספר  כי  מלמד  זה  דוח 

שבהן. שירותיהם   ולגדולות  לבינוניות  בעיקר  המקומיות,  הרשויות  למרבית 

מקומיות  רשויות  עשרות  הביקורת,  מועד  מהעובדה שעד  בחלקו  נובע  הדבר 

נותני  ובין  ביניהן  וההתקשרויות  זה,  מסוג  שירותים  למתן  מכרז  פרסמו  לא 

מדי   מגבילים  סף  שתנאי  מכך  ובחלקו  ממושכות;  לתקופות  נעשו  השירותים 

ויות מקומיות במכרזים שפרסמו למתן שירותים אלו מנעו למעשה שקבעו רש

השווה.   ההזדמנות  מתן  בעקרון  פגעו  וכך  להתמודד,  נוספים  ממציעים 

עבודה   הוא  מקומיות  לרשויות  חשבונאיים  שירותים  שמתן  בכך  בהתחשב 

מומחיות   דורשת  אינה  ואשר  ברורים  כללים  לפי  הנעשית  מקצועית שגרתית, 

יח לא  וגם  מיוחדים,  מיוחדת  אמון  שעלו   הנתוניםשבעתיים    מטרידיםסי 

בביקורת זאת, שמצביעים על דומיננטיות גבוהה של מספר מצומצם ביותר של 

 שחקנים בשוק במתן שירותים אלו. 

יש פערים   כי  בין הכישורים המקצועיים שנדרשו מנותן  הביקורת העלתה גם 

מסוימות   למשרות  העיסוקיםוהשירות  בקובץ  הדרישות  מעובדי  בין  רבים   .

עובדי הרשות המקומית,   עובדים שאינם  נותן השירות,  החוץ שהעסיק  מיקור 

הנוגע  בכל  העיסוקים  בקובץ  המוגדרות  המקצועיות  בדרישות  עמדו  לא 

זה   בדוח  מקבילים.  בתפקידים  מקומית  רשות  עובדי  של  ולניסיון  להשכלה 

מכרז לתקופות הועלו גם ליקויים כבדי משקל נוספים, כגון התקשרויות ללא  

ממושכות, משכן, אופן התשלום לנותני השירות, היעדר הפיקוח הנחוץ עליהן 

 ועוד. 

על ראשי הרשויות המקומיות שנבדקו ועל נבחריהן, המשמשים נאמני הציבור, 

לפעול לתיקון יסודי של הליקויים שהועלו בביקורת זאת. תיקון הליקויים צריך  

מכ לגבי  לקחים  הפקת  במסגרת  לפרסם שייעשה  מתעתדת  שהרשות  רזים 

והשוויון  ובהתאם לעקרונות השקיפות  למיניהם  לנותני שירותים  לבוא  לעתיד 

משרד   על  תושביהן.  רווחת  למען  והאפקטיביות,  היעילות  על  שמירה  ומתוך 

הזמן   משך  את  להגביל  ראוי  אם  לבחון  כמאסדר  בתפקידו  הפנים 

הד את  לתת  שירותים,  נותני  עם  עתידיות  בין להתקשרויות  הקיים  לפער  עת 

הרשויות בכל הנוגע לרכישת מסמכי מכרז, להמליץ על אמות המידה לקביעת  

המכרזים   תוצאות  בשקלול  והאיכות  המחיר  מרכיבי  בין  הראויים  המשקלות 

ודרישות יבתחום של שירותים חשבונא  וכן להבהיר אם תיאורי התפקידים  ים 

 ות החברות החיצוניות. הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה אף לעובדים שמעסיק
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 מבוא
מקיימת מערכת הנהלת חשבונות ורישומי מידע הדרושים לה  4מקומית כל רשות  

וגילוי נאות על מצבה   החשבונאיותלצורך ניהול פעולותיה   ולצורך הפקת מידע 

 . 5הכספי בכל עת ועל תוצאות פעולותיה הכספיות 

המקומית   הרשות  על  מוטלת  חשבונות,  הנהלת  מערכת  לקיים  החובה  מלבד 

החובה להכין תקציב שנתי, לערוך דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים, לנהל תיקי 

 עובדים ולחשב את משכורתם.  

שירותים  להזמנת  חיצוניים  גורמים  עם  להתקשר  נוהגות  מקומיות  רשויות 

השוטפת פעילותן  במסגרת  טובין  לקבלת   ולרכישת  זה  ובכלל  חוץ(,  )מיקור 

שירותים חשבונאיים. עיקרם של השירותים החשבונאיים הנרכשים הוא הטיפול 

הרשות לעיתים, נוסף על השירות הזה,  .  והשכר  החשבונותבכל מערכת הנהלת  

נעזרת   שירותים  המקומית  במגוון  שוטף  וליווי  פיקוח  חשבונאי,  ייעוץ  בשירותי 

נוספים וכספיים  והתייעלות. חשבונאיים  הבראה  תוכניות  תקציבי,  ייעוץ  כגון   ,

נותן השירות לטובת ביצוע עובדים שיעמיד  ההתקשרויות נקבע כי  מניכר    בחלק

 .המקומית רשותב משרות יאיישוהעבודה 

ידי הרשויות המקומיות. המדובר  המחוקק קבע הסדרים לחלוקת משאבים, על 

שירו נותני  עם  בהתקשרויות  תחרותי  הליך  שקופים בקיום  ובהליכים  תים 

ושוויוניים, תוך מתן הזדמנות שווה לכל המתמודדים הפוטנציאליים. הסדרים אלו  

נועדו לשמור על עקרונות מינהל תקין, לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות  

 .6שווה לכול 

 

 

 פעולות הביקורת 
שנת   של  הראשונה  הגופים    2018במחצית  את  המדינה  מבקר  משרד  מיפה 

הרשויות המקומיות בישראל באמצעות    257קים שירותים חשבונאיים לכל  המספ

מועד  השירות,  נותן  זהות  על  מידע  נאסף  השאר  בין  להן.  ששלח  שאלונים 

תחילת מתן השירות, אופן ביצוע ההתקשרות בינו ובין הרשות המקומית, תחומי  

פת  השירות, מספר העובדים שהוא מעסיק ברשות המקומית ועלות השירות לקו

 .2017 -  2015הרשות המקומית בשנים 

 
 עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית.  4

מקומית    5 ברשות  החשבונות  הנהלת  רווח    -מערכת  כוונת  ללא  אחרים  במוסדות  כמו  שלא 

פועלת ומתנהלת בעיקר לפי העקרונות    -הפועלים בהתאם לעקרונות חשבונאיים שנקבעו להם  

הרשויות   ב"תקנות  שנקבעו  התשמ"חהחשבונאיים  חשבונות(",  )הנהלת  בין  1988-המקומיות   .

כגון   נושאים,  הצגת  באופן  גם  הבדלים  יש  רווח  כוונת  ללא  אחרים  למוסדות  מקומיות  רשויות 

 מעביד.-נכסים, רכוש קבוע, השקעות, הוצאות מימון, פירעון מלוות, קרנות הרשות ויחסי עובד

לשנת  ראו מבקר המדינה,    6 המקומי  בשלטון  הביקורת  על  (,  2015-)פורסם ב  2015דוחות 

עמ'   מקומיות",  רשויות  ידי  על  חיצוניים  יועצים  בשלטון  ;  13"העסקת  הביקורת  על  דוחות 

 .83(, "רכש והתקשרויות במועצות מקומיות", עמ' 2018-)פורסם ב 2018המקומי לשנת  
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שנת   של  השנייה  במחצית  כך,  על  את    2018נוסף  המדינה  מבקר  משרד  בדק 

ב החשבונאיים  השירותים  מתן  )להלן    11-נושא  מקומיות  הרשויות   -רשויות 

ים, ראש העין;  -מכבים-שנבדקו(: העיריות מודיעין רעות, עכו, קלנסואה, קריית 

א  שקיב  המקומית  )להלן  -המועצה  האזוריות   -סלאם  המועצות  שלום(;  שגב 

מסוימים   היבטים  תמר.  הנגב,  שער  נגב,  שדות  אשקלון,  חוף  התחתון,  הגליל 

זמן   לפרקי  התקשרות  מכרז;  לקיים  ללא  התקשרות  כגון  ההתקשרות,  באופן 

מגבילים   סף  תנאי  לרבות  השירות,  למתן  המכרזים  בהליכי  פגמים  ממושכים; 

נבדקו    -שימוש במתקנים ובציוד של הרשות המקומית  תשלום בעבור ה-מדי; אי

 בעשרות רשויות מקומיות נוספות כדי לגבש תמונת מצב רחבה יותר. 

 

 

 המסד הנורמטיבי 
]נוסח חדש[    197בסעיף   העיריות  כי   (העיריות  פקודת  -)להלן  בפקודת  נקבע 

עבודה  לביצוע  או  טובין  להזמנת  טובין,  להעברת  בחוזה  תתקשר  לא  עירייה 

המקומיות,  המועצות  בצו  נקבעו  דומות  הוראות  פומבי".  מכרז  פי  על  "אלא 

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

 (. ריות האזו המועצות  צו -)להלן  1958-)מועצות אזוריות(, התשי"ח

וניקיון   מידות  טוהר  הגינות,  להבטיח  נועדה  המכרזים  שיטת  הפסיקה,  פי  על 

כפיים, שהם מסימניו של ממשל תקין וראוי לשמו. בג"ץ עמד על כך כי "חשוב  

שנתקיימו"  ייראה  וגם  יתקיימו  אלה  שמידות  דיני 7ביותר,  הציבורית,  מהבחינה   .

צעות מתן הזדמנות שווה לכל  המכרזים אמורים להגשים את עקרון השוויון באמ

דיני המכרזים מבטאים   אדם החפץ להגיש את מועמדותו. מהבחינה הכלכלית, 

מרב  השגת  כדי  תוך  וחסכוני,  יעיל  באופן  הציבור  בכספי  לנהוג  השאיפה  את 

המכרז  למפרסם  של  8היתרונות  בתנאים  התחרות  לעקרון  כי  נקבע  בפסיקה   .

נוהגים ו"משכך  בכורה,  יש מעמד  במחיר של   שוויון  גם  להעדיפו  בתי המשפט 

נוצרת   שבהם  המקרים  באותם  מיטבית  כלכלית  תוצאה  השגת  על  ויתור 

 .9התנגשות בין שתי תכליות אלה"

  , (( מכרזים)  העיריות  תקנות  -  )להלן  1987-בתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח

המועצות  לצו  השנייה  ובתוספת  המקומיות  המועצות  לצו  הרביעית  בתוספת 

 וריות, נקבעו התנאים שרשות מקומית רשאית להתקשר בפטור ממכרז.האז

  או  טובין  להזמנת   בחוזה  להתקשר  לעירייה  מאפשרות  העיריות )מכרזים(  תקנות

( כאשר  זוטא   מכרז  -)להלן    פומבי  שאינו  במכרז  עבודה   לצורך ביצוע  להתקשר

 
 (. 1974)  452, 449( 2, פ"ד כח)הביטחון שר  בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ'  101/74בג"ץ    7

התשנ"ב   8 המכרזים,  חובת  חוק  לאחר  ציבוריים  "מכרזים  שלו,  גבריאלה  משפט ",  1992-ראו 

 .461, עמ' וממשל ב 

הארצי    6203/11עע"ם    9 המוביל  רמלה   2007הסעות  עיריית  נ'  במאגר    בע"מ  )פורסם 

עע"ם  27.12.11ממוחשב,   יי  3499/08(;  עפר  עבודות  ועדת  רון  נ'  בע"מ  מ.א.  ופיתוח  זום 

 (. 18.1.09)פורסם במאגר ממוחשב,  עיריית עפולה -המכרזים 
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ההתקשרות מע"ם,    ,סכום  כולל  עד    142,800  הוא לא  . 10"ח ש  697,400ש"ח 

 ש"ח ניתן פטור מביצוע מכרז. 142,800-סכום קטן מל

נועד    מכרז ותפקודית.    להקנותזוטא  תפעולית  גמישות  המקומית  שלא  לרשות 

בפרסכ מחויבת  המקומית  הרשות  אין  זוטא  מכרז  של  בהליך  פומבי,  ם  ומכרז 

ל לפנות  עליה  אלא  המכרז,  של  וקבלנים  כמה פומבי  סכום  ספקים  לפי   ,

כללים ברשימה שנקבעה מראש    מרוכזיםשפרטיהם    ההתקשרות, לפי  וגובשה 

בדין, שנקבעו  מלבד    מסוימים  במכרז.  להתמודד  אותם   הליכי ,  זאתולהזמין 

 .11פומבי מכרז  של ולתנאים להליכים זהים  ותנאיו המכרז

( והסעיפים המקבילים לה בצו המועצות  מכרזים)  העיריות( לתקנות  8)3  בתקנה

האזוריות  המ המועצות  ובצו  שבאמצעותם    כי  נקבעקומיות  החוזים  מסוגי  אחד 

הוא   מכרז  ללא  להתקשר  העירייה  מקצועית רשאית  עבודה  לביצוע  "חוזה 

תכנון,   עבודות  כגון  מיוחדים,  אמון  יחסי  או  מיוחדים,  ומומחיות  ידע  הדורשת 

שפט העליון בית המואולם,  פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".  

ממכרז כי    פסק לכלל    ואה  פטור  מכרז  המחייב  חריג  ביצוע עריכת  לפני 

 .12על דרך הצמצום והתקשרות, וכי ככל חריג יש לפרש

( במסגרת עתירה  8)3ה של תקנ בפרשנותההמשפט העליון  ביתדן  2013בינואר 

עילית נצרת  עיריית  ראיית    בנושא   שהגישה  שירותי   לעירייה  13חשבון רכישת 

ע  -לן  )לה נצרת  דין  ככלל  בית.  14לית( יפסק  כי  קבע  חריגים    המשפט  למעט 

אין לתת פטור ממכרז להתקשרות של עירייה עם רואה חשבון כיוון   יוצאי דופן,

הפטור בסעיף  מופיע  אינו  זה  נוספות    ,שעיסוק  "הקלות"  לקרוא  מקום  ואין 

ים מובילים תקין ודיני המכרז  מינהלעקרונות    כיהמשפט    בית  לתקנות. עוד קבע

אחרת.   דרך  פני  על  פומבי  מכרז  בדרך של  להעדיף התקשרות  שיש  למסקנה 

  במקרים. רק בצמצוםלכלל, וצריך לפרשה  הא חריגי( ה8)3תקנה לפי הפסיקה, 

ת  תנמצא מקום ל  ,מדובר ביחסי אמון מיוחדים   אם נדרשת מומחיות מיוחדת או  ש

ממכרז   השירותים.  לפטור  נותן  של  ייחודיות   בהליך   גם  כינקבע  ,  כןכמו  נוכח 

עקרונות יסוד  ו   המידות   טוהר   על   שמירה   , שווה   הזדמנות   להבטיח   יש   ממכרז   הפטור 

 
,  הפנים  משרד  שפרסם  הסכומים  של  השנתי  העדכון  לאחר,  15.12.18-ל   המעודכנים  הנתונים  לפי  10

. בצו המועצות המקומיות נקבע כי מועצה מקומית  לצרכן  המחירים  במדד שחלו  לשינויים  בהתאם

בעריכת מכרז פומבי  חייבת    ה( אינ20,000עולה על  אינו  או מועצה אזורית )שמספר התושבים בה  

סכום   מ  ש"ח  352,100התקשרות  העד  קטן  בסכום  מע"ם(.  כולל  פטור    70,400-)לא  ניתן  ש"ח 

 מביצוע מכרז. 

המדינה,    11 מבקר  (, 2013)פורסם    2013  לשנת   המקומי  בשלטון  הביקורת  על   דוחות ראו 

 .132 - 93"מכרזים שאינם פומביים והיבטים בהתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות מקומיות", עמ' 

(  3, פ"ד מו ) אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה 4672/90ראו בג"ץ   12

ברק    2349/10  מר"ב(;  1992)  267 בני  עיריית  נ'  בע"מ  וספורט  במאגר  שעשועים  )פורסם 

עע"20.5.10ממוחשב,   בנימינה  מימון   7027/07  ם(;  המקומית  המועצה  במאגר    נ'  )פורסם 

 (. 26.12.10ממוחשב, 

דעת    13 חוות  מתן  לצורך  כספיים  דוחות  ביקורת  כוללים  אינם  אלה  שירותים  ובדוח,  הדין  בפסק 

 רואה חשבון עליהם.

 (. 13.1.13)פורסם במאגר ממוחשב,   הרטמן זאב  '  נ  עילית נצרת עיריית 6145/12עע"ם   14
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עם    עוד קבע בית המשפט העליון כי כדי שהתקשרויות   . 15המכרזים אחרים של דיני  

נותני שירותים ינוהלו באופן תקין והוגן ובשל הצורך המובהק באיזונים ובבלמים, 

והגון  שוויוני  באופן  הציבור  וכספי  משאבים  חלוקת  יבטיח  "אשר  מנגנון  דרוש 

 והתנהלות שקופה של רשות ציבורית". 

כי מתן פטור    וקבע  בעבר  דוחות  בכמה  זו  לסוגיה  התייחס  המדינה  מבקר  משרד

לצו שוטפים ממכרז  חשבונאיים  שירותים  למתן  חשבון  רואה  עם  התקשרות  רך 

לרשות המקומית אינו עולה בקנה אחד עם פסיקתו המפורשת של בית המשפט  

 .16העליון 

בנובמבר   משרד  2016רק  פרסם  עילית,  נצרת  דין  פסק  לאחר  שנים  שלוש   ,

ידע   הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  התקשרויות  נוהל  ומומחיות  הפנים 

ממכרז  בפטור  מיוחדים  אמון  יחסי  או  המלך  17מיוחדים  דרך  כי  צוין  בחוזר   .

להתקשרות של רשות מקומית היא במכרז פומבי. בחוזר גם צוין כי בית המשפט  

וכי  בצמצום  לפרשן  יש  כי  החריג,  הן  ממכרז  הפטור  שתקנות  הדגיש  העליון 

. עוד הודגש בחוזר התקשרות בדרך של מכרז פומבי עדיפה על כל דרך אחרת

דיני המכרזים הציבוריים חלים  ועקרונות  כי עקרונות המשפט המינהלי  המנכ"ל 

גם כאשר רשות מקומית מתקשרת בפטור ממכרז. עקרונות אלו מחייבים לקיים 

הצעות  כמה  השאר,  ובין  האפשר  ככל  לבחון,  זה  ובכלל  סדור,  מינהלי  הליך 

יחולקו באופן ראוי ובתוך מתן  לאותן התקשרויות כדי להבטיח שמשאבי ציבו ר 

כלכלית  יעילות  והבטחת  המידות  טוהר  ועל  שקיפות  על  שמירה  שווה,  סיכוי 

 לרשות המקומית. 

רשות   של  להתקשרות  וההנחיות  ההוראות  גם  נקבעו  ההתקשרויות  בנוהל 

מקומית להזמנת עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון  

ממכרז. בין השאר נקבעו בהן הוראות למינוי ועדת התקשרויות,  מיוחדים בפטור  

היועץ   ייתן  כיצד  הוראות  וכן  כאמור;  התקשרות  תתבצע  החלטתה  פי  שעל 

למציעים  הוועדה  תפנה  איך  דעתו,  חוות  את  המקומית  הרשות  של  המשפטי 

 וכיצד תפעל הוועדה. 

מינהליים לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  בחיפה,  המחוזי  המשפט  דן  בית   ,

שניהלה    2016בנובמבר   מכרז  בעניין  מקומית  רשות  נגד  שהוגשה  בעתירה 

חברה   לבחירת  בע"מ  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  החברה  עבורה 

. בית המשפט קבע בפסק הדין כי 18לביצוע הסעת מורים ותלמידים לבית הספר 

"כל התקשרות של רשות מקומית לרכישת שירותים, חייבת להיעשות במסגרת 

 
של בית המשפט לעניינים מינהליים    2002פסק דין זה בעליון ביטל למעשה פסק דין מפברואר    15

( שקבע  1.1.2002, פורסם במאגר ממוחשב,  אלאסד נ' אבו מחארב   204/02בבאר שבע )עת"ם 

ש חשבות  חשבונות,  "הנהלת  יש  כי  ולכן  מיומנות",  דורשים  חשבונאי  וייעוץ  גבייה  והנהלת  כר 

 מקום לפטור אותם מקיום מכרז. 

לשנת    דוחותמבקר המדינה,    ראו  16 המקומי  בשלטון  הביקורת  (,  2015-ב)פורסם    2015על 

מקומיות";   רשויות  ידי  על  חיצוניים  יועצים  המקומי    דוחות "העסקת  בשלטון  הביקורת  על 

 ". מקומיות במועצות  והתקשרויות(, "רכש 2018-ב)פורסם  2018לשנת 

 . 2017שפורסם ביוני   5/2017וחוזר מנכ"ל  2016שפורסם בנובמבר  8/2016 "למנכ חוזר   17

)פורסם    'ואח  כאבול  מקומיתה   מועצה ה'  נ"מ  בע  הגליל   כוכב  טיולי  9135-09-16עת"ם    18

 (. 28.11.16במאגר ממוחשב, 
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נצרת   דין  פסק  על  גם  זו  בקביעה  והתבסס  ידה",  על  שיפורסם  פומבי  מכרז 

 עילית. 

וברור   וכפי שגם עולה לעיל  מבקר המדינה שב ומדגיש  משרד באופן חד 

חשבונאי  מתןכי     עבודההוא    מקומיות  לרשויות  שוטפיםם  ישירותים 

בחירת הרשות המקומית    .ברורים  כללים  לפי  הנעשית  שגרתית  מקצועית

ירותים אלו מספק פרטי מחייבת אותה בעריכת מכרז פומבי כדין. לקבל ש

אלו   העליון    -שירותים  בית המשפט  מפורשות  יכולים    -כפי שפסק  אינם 

מפני   שכן  כל  ממכרז,  פטור  תחת  כלל  לחסות  איאת  שבדרך   ןהשירות 

ובלעדי    ןבאופמעניק   הוא  אישי  המקרים  שבמרבית  המשרד  רואה  מנהל 

התקשרויות עם משרדי    ,לכןעובדים מטעמו.  מעניקים אותו  אלא    החשבון

תחרותי, בהליך  שייעשו  צריך  לשם מתן שירותים חשבונאיים    חשבוןה  רואי

 שקוף, שוויוני והוגן. 

 

 

 ידי על חשבונאיים שירותים מתן הפרטת
 המקומיות  הרשויות

בידי   השארתם  )לעומת  המקומיות  ברשויות  החשבונאיים  השירותים  להפרטת 

ות המקומית( יש יתרונות פוטנציאליים, ואלה העיקריים שבהם: השגת ידע  הרש

אפשרות   השורות,  ריענון  בנושא,  והתמחות  התמקדות  מיוחדים,  ומומחיות 

להעסיק עובדים מיומנים בעלויות פחותות בדרך כלל מעלויות העסקתם כעובדי  

מנכ"ל   הרשות המקומית, צמצום העיסוק של נושאי משרה בכירים ברשות )כגון

מינהליים בעניינים  במשק  -וגזבר(  וקשורים  תפקידם  במילוי  הכרוכים  כספיים 

הכספים, גמישות בהחלפת עובדים לא מתאימים והבטחת רמת שירות גבוהה. 

יותר,  זמינים  המקומית  הרשות  ידי  על  המנוהלים  חשבונאיים  שירותים  מנגד, 

רחבות עליהם  והפיקוח  הבקרה  ואפשרויות  בהם  השליטה  ודרך    מוטת  יותר, 

ועם  הרשות  עם  העובד  של  יותר  רבות  והזדהות  נאמנות  לידי  מביאה  זו  ניהול 

 יעדיה. 

לשאלונים  המקומיות  הרשויות  תשובות  פי  על  מיפה,  המדינה  מבקר  משרד 

שנת   בתחילת  להן  להן  2018ששלח  המספקים  החיצוניים  המשרדים  את   ,

הרא  למחצית  נכון  כי  העלה  המיפוי  חשבונאיים.  של  שירותים    207,  2018שונה 

חלקם   את  או  החשבונאיים  השירותים  מלוא  את  הפריטו  מקומיות  רשויות 

שפורטו   כפי  זה,  בתחום  הנוספים  השירותים  ומתן  החשבונות  הנהלת  )מערכת 

 לעיל(, ומסרו אותם למשרדים חיצוניים. 
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 מקומיות רשויות 207

 מלוא את הפריטו
 השירותים

 את או החשבונאיים
 אותם ומסרו חלקם

; חיצוניים למשרדים
 וחברות משרדים 51

 להן סיפקו מסחריות
 חשבונאיים שירותים

 סיפקו מהם ושישה
 130-ל שירותים

 רשויות

 

משרדים וחברות    51רשויות עלה כי    207מפילוח הנתונים שהתקבלו מאותן   .1

סיפק  שירותים  מסחריות  סיפקו  מהם  שישה  וכי  חשבונאיים  שירותים  להן   ו 

 . 19( 63%-רשויות )כ 130-ל

עוד עלה, כפי שאפשר לראות מהתרשימים להלן, כי ששת נותני השירותים  .2

אחד,   כל  התרכזו,  או  בעיקר  הגדולים  מסוים  גיאוגרפיים במגזר  באזורים 

. כך, לדוגמה, משרד נותן השירותים הגדול ביותר פיזר את שירותיו  מסוימים

החלוקה   לפי  הארץ  מחוזות  משבעת  אחד  בכל  המצויות  מקומיות  ברשויות 

ואיו"ש(.   דרום  צפון,  מרכז,  חיפה,  ירושלים,  אביב,  )תל  הפנים  משרד  של 

ברשויות   ורק  אך  שירותים  במתן  התמקצע  בגודלו  השני  השירותים  נותן 

 יהודי )במחוזות צפון וחיפה בלבד(.-במגזר הלאמקומיות 

 
ל  19 ב' סיפק שירותים ל  39-כמפורט להלן: משרד א' סיפק שירותים    29-רשויות מקומיות; משרד 

צפון, חיפה    -רשויות מקומיות, השוכנות בעיקר בשלושה מחוזות    23-רשויות מקומיות; משרד ג' ל

יות מקומיות  רשו  14-ל   -רשויות במחוזות דרום ומרכז; משרד ה'    20-ומרכז; משרד ד' נתן שירות ל 

פיננסי   ייעוץ  נותן שירותי  עובדים אלא  הוא מעסיק  אין  חיפה(. במרביתן  במחוז  )ושתיים  בצפון 

ו'   משרד  רשות;  בכל  בחודש  ש"ח  אלפי  כמה  של  נמוך  כספי  בהיקף  מומחה  כיועץ    -וכלכלי 

 לעשר רשויות במחוזות צפון ותל אביב )ורשות אחת באזור איו"ש(.
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מתן שירותים חשבונאיים בחלוקה לרשויות לפי מחוז, על מפת   :1 תרשים

 2018מדינת ישראל, המחצית הראשונה של 

 

 על פי הנתונים שעלו מתשובות הרשויות על השאלונים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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מששת  שבונאיים שירותים חמספר הרשויות המקבלות : 2 תרשים

 2018ראשונה של המחצית ה, מחוז, לפי המשרדים הגדולים בתחום

 

 על פי הנתונים שעלו מתשובות הרשויות על השאלונים, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

תחום  זכו בשליטה במרבית  משרדים גדולים    לפיהם כמה  לעילש  הנתונים

החשבונאי השירותים  המקומיות    ם ימתן  בכל לרשויות  כי  חשש  מעלים 

 , םיהנוגע להתקשרויות של הרשויות המקומיות לקבלת שירותים חשבונאי

עקרון   את  להבטיח  שנועדו  המכרזים  דיני  של  יסוד  עקרונות  נשמרו  לא 

 .  ומתן ההזדמנות השווה השוויון

מנהל של אחד מששת המשרדים הגדולים מסר למשרד מבקר המדינה בינואר  

י אף שבחמש השנים האחרונות פורסמו עשרות רבות של מכרזים למתן כ  2019

שירותים חשבונאיים לרשויות מקומיות, ואף שלחברה שהוא עומד בראשה ותק  

את   מלהגיש  החברה  נמנעה  רב,  משום  ה  מועמדותוניסיון  המכרזים  למרבית 

שנראה   כפי  הסף,  המחוקק "  לה,שתנאי  מכוונת  מאד  ורחוקים  מגמתיים  היו 

הסדרים לחלוקת משאבים על ידי הרשויות המקומיות שנועדו לשמור על   שקבע

 המינהל התקין, לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכול". עקרונות 

מנכ"ל   הפנים  בחוזר  משרד  ביולי  7/04)מס'  של  שפורסם  כי  נ  2004(  אמר 

פורסמו  בהם  למקרים  ליבנו  תשומת  את  הפנתה  עסקיים  להגבלים  "הרשות 

באופן   נוסחו  בהם  שנקבעו  הדרישות  כאשר  מקומיות,  רשויות  ידי  על  מכרזים 

מכרז  ניסוח  כי  לבכם  לתשומת  להביא  ברצוננו  בלבד.  אחד  למציע  המתאים 

ועלול להביא לפסילתו של   אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין  באופן כזה 

 המכרז".

שהומצאה לה טיוטת הדוח,  רשות התחרות )לשעבר רשות ההגבלים העסקיים(,  

בינואר   המדינה  מבקר  למשרד  במלחמה    2019מסרה  הוא  עיסוקה  עיקר  כי 

זו  פסולה  ובטיפול בתופעה  פוטנציאליים  מציעים  בין  תיאום המכרזים  בתופעת 

במסלול הפלילי. רשות התחרות מסרה עוד כי לא מצאה בטיוטת דוח הביקורת  
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שבון וכי האחריות בעניין זה רובצת  אינדיקציה לתיאום כזה בין משרדי רואי הח

 לפתחן של הרשויות המקומיות דווקא, ולא לזו של משרדי רואי החשבון.

על    מיותוהמק  לרשויות  מעיר  המדינה   מבקר   משרד לשמור  עליהן  כי 

כדי להבטיח קיום תחרות הוגנת בתחום    המכרזיםעקרונות היסוד של דיני  

האפשר את החשש שכמה  מתן השירותים החשבונאיים, וכך לצמצם ככל  

  משרדים גדולים העוסקים בתחום זה יזכו בדומיננטיות.
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( 30%-כ) 60

 המקומיות מהרשויות
 את שהפריטו
 השירותים

 התקשרו החשבונאיים
 עם 2017 שנת סוף עד

 שירותים נותני
 בלא חשבונאיים

 הליך או מכרז לפרסם
 חלק; אחר תחרותי

 נעשו מההתקשרויות
 במאה עוד לראשונה
 העשרים

 

 התקשרויות למתן שירותים חשבונאיים

 מכרזהתקשרות ללא 
  שנבדקו   20( 30%-רשויות מקומיות )קרוב ל   06מנתונים שנמסרו בשאלונים עולה כי  

עם נותני   2017בהן היבטים מסוימים באופן ההתקשרות התקשרו עד סוף שנת  

שירותים חשבונאיים בלא לפרסם מכרז )פומבי או זוטא( או הליך תחרותי אחר, 

יתרה מזו,  ואינו דורש פרסום מכרז(.  יועצים )במקרים שהסכום קטן  ועדת  כגון 

   חלק מההתקשרויות נעשו לראשונה עוד במאה הקודמת.

חלק   של  ההתייחסות  חוסר  את  בחומרה  רואה  המדינה  מבקר  משרד 

העליון  המשפט  בית  לפסיקת  הפנים  משרד  ושל  המקומיות  מהרשויות 

 ולהערות מבקר המדינה בדוחות קודמים.

  כחמש  כי  האמורות  המקומיות  הרשויות  60-ל  מעירמבקר המדינה    משרד

 כי(  2013)בינואר    מפורשות  העליון  המשפט  בית  קבעש  מאז  חלפו  שנים

 ן עליה  והיה,  מכרז  קיום  מחייבת  חשבונאיים  שירותים  למתן  התקשרות

 זה מכבר לפרסם מכרז בעניין מתן שירותים אלו. להיערך

מכרז למתן שירותים  21לעיל   06-רשויות מקומיות מכלל ה  12פרסמו    2018בשנת  

אלה   27חשבונאיים.   מכלל  מקומיות  מבקר  22רשויות  למשרד  בתשובתן  מסרו 

במרוצת שנת   מכרז  לפרסם  מתעתדות  הן  כי  הצעות   2019המדינה  לבקש  )או 

 מחיר במקרים שהסכום קטן, ואינו דורש פרסום מכרז(. 

בפברואר    יהודה  אבן  המקומית  המועצה בתשובתה  היא    2019מסרה  כי 

היא    פועלת ב"ימים אלה... להודיע לרו"ח על תום ההתקשרות מולם" ובמקביל

אם באמצעות עובדיה או "בדרך   -בוחנת כיצד תקבל את השירותים מכאן ואילך  

 של התקשרות חדשה לאחר קיום הליך מכרזי על פי הדין". 

 
הן:    20 קריית    אור  העיריותואלו  אונו,  קריית  נתניה, סח'נין,  טייבה,  בני ברק,  עקיבא,  אור  יהודה, 

שדרות;   רמלה,  רחובות,  מוצקין,  קריית  ים,  קריית  יהודה,    מקומיותה   מועצותה אתא,  אבן 

בנימינה דגן,  בית  אל,  בית  בוקעתא,  יסוד  -אעבלין,  יבנאל,  חורפיש,  ג'לג'וליה,  עדה,  גבעת 

יאיר כוכב  כ-המעלה,  יגאל,  אפרים,  צור  מעלה  מעיליא,  מיתר,  להבים,  יאסיף,  כפר  ורדים,  פר 

ערערה, עומר, פקיעין, קצרין, קריית ארבע, קריית עקרון, קרני שומרון, רמת  -מצפה רמון, עארה

שיבלי שלום,  שגב  אל   -  ישי,  גולן,    אזוריותה  מועצותהג'נם;    אום  גדרות,  אשכול,  אלונה, 

מגילותהגלבוע, הגליל העליון, חבל   חוף אשקלון, לכיש, מבואות החרמון,  ים המלח,  -מודיעין, 

 מטה אשר, מטה בנימין, מעלה יוסף, מרום הגליל, נחל שורק, שדות נגב, שפיר, תמר.

רמלה;    תו עיריה  21 עארה  מקומיות ה   מועצותהטבריה,  מעיליא,  מיתר,  ורדים,  כפר  -אעבלין, 

 העליון, חבל מודיעין, תמר. גולן, הגליל  אזוריותה  מועצותהערערה, רמת ישי;  

מוצקין,    עיריותה  22 קריית  ים,  קריית  אתא,  קריית  אונו,  קריית  נתניה,  עקיבא,  אור  יהודה,  אור 

בנימינה  מקומיותה   מועצותה שדרות;   אל,  יאיר-בית  כוכב  יבנאל,  חורפיש,  עדה,  צור  -גבעת 

שלום;   שגב  שומרון,  קרני  עקרון,  קריית  קצרין,  להבים,  גדרות,    אזוריותה   מועצותהיגאל, 

מגילות לכיש,  אשקלון,  חוף  נחל  -הגלבוע,  הגליל,  מרום  יוסף,  מעלה  אשר,  מטה  המלח,  ים 

 שורק. 
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  2019מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר  המקומית מצפה רמון    המועצה

לתקופה של שלוש שנים עם    2012כי התקשרה עם משרד רואי חשבון בינואר  

ל תקופת אפשרות  וכי  האפשרות  את  מימשה  כי  נוספות,  שנים  בחמש  הארכה 

דצמבר   בסוף  להסתיים  צפויה  סמוך 2019ההארכה  כי  עוד  מסרה  המועצה   .

 למועד ההתקשרות יפורסם מכרז.

ראוי  לא  כי  רמון  מצפה  המקומית  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

ארוכה  בתקופה  אחת  בבת  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  לאפשר 

ממתחרים  מה המועצה  מנעה  כך  עצמו.  בהסכם  שנקבעה  תקופה 

פוטנציאליים להתחרות, וייתכן שאף מנעה מעצמה להשיג תנאים כספיים 

 טובים יותר. 

כי היועץ החשבונאי   2019מסרה בתשובתה בינואר    אשכול  האזורית  המועצה

המועצה מאוקטובר   ביצוע מכרזים  2005משמש את  נדרש  לא  וכי באותה עת   ,

ם. עוד מסרה כי בהסכם עימו נקבע שתקופת ההתקשרות תוארך מאליה  ליועצי

בכתב   מוקדמת  הודעה  ימסור  הצדדים  אחד  אם  אלא  נוספת,  בשנה  שנה  כל 

שברצונו להפסיקה. כיוון שהמועצה מרוצה משירותי הייעוץ ]בעלות שנתית של  

 ש"ח[, אין היא מעוניינת להפסיק את ההתקשרות. 140,000-כ

המדינ מבקר  הקביעה משרד  לאחר  כי  אשכול  האזורית  למועצה  מעיר  ה 

משרד  מנכ"ל  חוזר  לאחר  ובוודאי  העליון,  המשפט  בית  של  המפורשת 

משרד   מעיר  עוד  השירות.  למתן  מכרז  לפרסם  עליה  היה  בנידון,  הפנים 

תקופות  במשך  יועצים  להעסיק  רצוי  לא  כי  למועצה  המדינה  מבקר 

הזד  ומתן  תחרות  מונע  שהדבר  מפני  ליועצים ממושכות  שווה  מנות 

 פוטנציאליים. 

כי לדעתה,   2019טענה בתשובתה מפברואר    בנימין  מטה  האזורית  המועצה

בפסק הדין בעניין נצרת עילית הבחין בית המשפט העליון בין שני סוגי שירותים 

חשבונאיים: שירותים חשבונאיים שוטפים, המחייבים מכרז, ושירותים חשבונאיים 

כך   עצמה,  היא  ממכרז.  ופטורים  מיוחדת  מקצועיות  הדורשים  כאלה  מיוחדים, 

המועצ ליבת מסרה  עם  נמנים  שאינם  שירותים  קבלת  לצורך  התקשרה  ה, 

עליהם,  ובקרה  פיקוח  וכן  תקציבים  בניית  כגון  השוטפת  החשבונאית  העבודה 

ליווי תקציבי חינוך וייעוץ לגזברות בנושאים כלכליים, אשר הינם שירותים שדרך  

 ההתקשרות לקבלם פטורה ממכרז. 

ם לקבל הצעות מחיר לביצוע המועצה מסרה עוד כי היא פנתה לשלושה משרדי

השירותים, ולכן, אף שלא קיימה מכרז, היא כן קיימה הליך קבלת הצעות מחיר 

הליך  יבוצע  במסגרתו  המכרזים  דיני  מאחורי  שעומד  שהרציונל  "כך  שוויוני, 

 שוויוני בסופו תיבחר ההצעה הטובה ביותר התקיים בפועל". 

צוע עבודה מקצועית הדורשת המועצה הוסיפה וטענה כי נוהל "התקשרויות לבי

פורסם  אשר  ממכרז",  בפטור  מיוחדים  אמון  יחסי  או  מיוחדים  ומומחיות  ידע 

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים   על המועצה 5/2017-ו  8/2016במסגרת  , טרם הוחל 
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החליט לדחות את כניסתו לתוקף עד יום "ש  באיומפני שהממונה על היישובים  

לק1.1.19 המועצה  נדרשה  לא  לפיכך  טרם  .  היועצים  נוהל  פי  על  הליך  יים 

 התקשרותה עם משרד זה.

מסרה גם היא כי לפי חוות דעת שקיבלה,   ארבע  קריית  המקומית  המועצה

אמון   יחסי  וגם  מומחיות  גם  דורשים  מקבלת  שהיא  והמיסוי  החשבונאי  הייעוץ 

 מיוחדים, ועל כן היא רשאית להתקשר למתן השירות ללא צורך בקיום מכרז. 

מבק ולמועצה משרד  בנימין  מטה  האזורית  למועצה  מעיר  המדינה  ר 

המקומית קריית ארבע כי פסק הדין מדגיש כי מתן פטור ממכרז יש לתת 

כפי  ממכרז,  בפטור  להתקשרות  הליך  לנקוט  יש  לכן  קודם  כי  במשורה; 

הדורשים   מיוחדים  חשבונאיים  "שירותים  גם  כי  המנכ"ל;  בחוזרי  שפורט 

יינה המועצה האזורית מטה בנימין, ניתנים על מיוחדת", כפי שצ  תמקצועיו

מבקר   משרד  מעיר  עוד  זה.  בתחום  מומחים  יועצים  של  ניכר  מספר  ידי 

כי היקף התשלומים השנתיים של   המדינה למועצה האזורית מטה בנימין 

)כ שגם    470,000-המועצה  מודה  היא  אף  כי  תחרותי;  הליך  מחייב  ש"ח( 

יך שוויוני ולקבל כמה הצעות מחיר,  במקרים של פטור ממכרז יש לקיים הל

ייכנס הנוהל לתוקף גם לפי החלטת    2019וכי אף לפי תשובתה, באפריל  

המועצות   שתי  על  באיו"ש.  היישובים  על  אם  איפוא    לבחוןהממונה 

מכרז   מחייבים  מקבלות  שהן  לפרסום להיערך  והשירותים  לכך  בהתאם 

מקבלות, או לכל    מכרז על אף "ייחודם" של השירותים החשבונאיים שהן

בחוזרי  שפורט  ממכרז  פטור  לקבלת  ההליך  את  לנקוט  עליהן  הפחות 

 מנכ"ל משרד הפנים. 

כי לאור    2019מסרה בתשובה נוספת במאי  המועצה המקומית קריית ארבע  

הערת משרד מבקר המדינה "על אף חוו"ד של היועץ המשפטי למועצה", היא  

 "יוצאת מידית בהליך מכרזי כנדרש".

, לא קדם להתקשרות  שנבדקוהרשויות המקומיות    11-מ  6-הבדיקה העלתה כי ב

 פרסום של מכרז כלשהו, כלהלן: 

אשקלון  המועצה .1 חוף    מכרז  ללא מקבלת שירותים חשבונאיים    האזורית 

, והיא חידשה מדי פעם את ההסכם עימו. במאי 1976ממשרד א' מאז שנת  

  -  2007בדיעבד מינואר    -ת  נחתם ההסכם האחרון עימו לשנתיים נוספו  2007

נחתם    2011והוא מוארך בכל שנה מאז סיום תוקפו בשנה נוספת. בפברואר  

מינואר   בדיעבד  נוספת,  לשנה  כלכלי 2011הסכם  ייעוץ  קבלת  עבור   ,

ועבור העסקת חשב, עוזר לגזבר. אף הסכם זה הוארך בכל שנה  למועצה 

בנובמבר   חשבת    2016מחדש.  קליטת  בדבר  הסכם  חדשה  התווסף  שכר 

עבור  א'  למשרד  שילמה  האזורית  המועצה  השכר.  חשבי  לצוות  כתוספת 

מיליון  3.49-סכום כולל של כ 2018עד יולי  2016שירותי החשבונאות מינואר 

 ש"ח לחודש(.  113,000-כ ש"ח )בממוצע

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה    אשקלון  חוףהאזורית    המועצה

תו של ראש המועצה הונחה גזבר המועצה  כי עם תחילת כהונ  2019בינואר  

המועצה   חשבונאיים.  שירותים  להזמנת  למכרז  יציאה  ניכרת  במידה  לקדם 
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המכרז,   מסמכי  של  המקצועיים  החלקים  להכנת  חיצוני  ביועץ  הסתייעה 

והיועצת המשפטית של המועצה הונחתה להטמיע בחלקים המקצועיים של 

 מסמכי המכרז את הערות משרד מבקר המדינה. 

שירותים חשבונאיים    1990מקבלת מאז שנת  נגב  שדות  האזורית  המועצה .2

מיולי   ד'. בהסכם  לפי הסכם עם משרד  כי תקופת    2010ללא מכרז  נקבע 

שנים  לשלוש  פעם  בכל  מאליה  ותוארך  שנים  שלוש  תימשך  ההתקשרות 

שברצונו   בכתב  הודעה  לשני  ימסור  הצדדים  אחד  אם  אלא  נוספות 

עד    2016שים ינואר  . המועצה האזורית שילמה למשרד ד' בחוד23להפסיקה 

 ש"ח לחודש(.  81,000-מיליון ש"ח )בממוצע כ 2.6-כ 2018מאי 

בינואר    נגב  שדות  האזורית  המועצה בתשובתה  היועץ   2019מסרה  כי 

משנת   דעתו  בחוות  קבע  המועצה  של  חייבת    2011המשפטי  היא  שאין 

מחמת טעות שנעשתה    כיולפרסם מכרז לצורך קבלת שירותים חשבונאיים  

בנידון.   2016, לא הייתה המועצה ערה לנוהל חוזר המנכ"ל משנת  בתום לב

אולם  המכרז,  פרסום  בנושא  לטפל  החל  המועצה  גזבר  כי  כתבה  עוד 

הנוכחית,  הגזברית  ונכנסה  נוסף  גזבר  פרש  ולאחריו  מתפקידו,  משפרש 

"מצאה המועצה לחיוני" לאפשר לה להיכנס לתפקידה בליווי צוות הנהלת  

ובע מנוסה  את  חשבונות  עיכבה  ולכן  החשבונות,  בהנהלת  וותק  ידע  ל 

 פרסום המכרז.

מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז, אף היא    תמר  האזורית  המועצה .3

ד', מאז שנת   ביולי    1978ממשרד  נחתם  )האחרון  ביניהם   2016לפי הסכם 

(. ההסכם מתחדש מאליו בכל 2017עד סוף דצמבר    2016בדיעבד מינואר  

)א  נוספת  לשנה  להסכם(. פעם  הצדדים  אחד  אותו  מפסיק  כן  אם  לא 

ינואר   ד' בחודשים    3.29-כ  2018עד אוגוסט    2016המועצה שילמה למשרד 

 ש"ח לחודש(.  103,000-מיליון ש"ח )בממוצע כ

, המשמש גם מנהל הכספים של המועצה,  האזורית תמר  המועצהמנכ"ל  

)יוני   כי במשך 2018מסר למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת  שנים    ( 

שנת   שמאז  מפני  מכרז  פורסם  לא  במועצה    2016רבות  להתבצע  "החלו 

המועצה...  יש נקשרה  בהם  ההסכמים  בחינת  לרבות...  מאסיביים  נויים 

על מנת לאפשר   חייבו את המועצה לתעדף את המשימות,  השינויים הנ"ל 

עוד  לצורך".  שלא  לזעזועים  לגרום  מבלי  הארגון  של  תפקידו  המשך  את 

המו כי  בשנת  מסר  מכרז  לפרסם  החליטה  את  2018עצה  לתקן  אז  "ועד   ,

ואכן,  ומשמעותיות".  דחופות  התאמות  בו  ולבצע  השנים  רב  ההסכם  תנאי 

בספטמבר   פרסמה  חשבונות   2018המועצה  הנהלת  שירותי  למתן  מכרז 

 בעבורה. 

מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז   שלום  שגב  המקומית  המועצה .4

שנת   מאז  א'  מינואר  1996מחברה  )האחרון  ביניהן  הסכם  לפי   ,2017 .)

ההסכם מתחדש מאליו בכל פעם לשנה נוספת )אלא אם מפסיק אותו אחד  

 
התווספה להסכם משרה של תקציבאית )ללא ציון תום תקופת השירות( ונקבע כי    2014באפריל    23

החינוך של ה המועצה, תסייע בתקצוב  הוועדים המקומיים של  את חשבונות  מועצה  היא תנהל 

 ו"כל שירות נוסף שיידרש על ידי גזבר המועצה".
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עד מאי   2016הצדדים להסכם(. המועצה שילמה לחברה א' בחודשים ינואר  

 ש"ח לחודש(. 108,000-מיליון ש"ח )בממוצע כ 3.1-כ 2018

. בפרוטוקול הישיבה צוין כי 2017מליאת המועצה אישרה את ההסכם ביולי  

הייתה  ההתקשרות  ש"בעבר  מפני  מכרז  פורסם  לא  רבות  שנים  במשך 

נדרשו   האחרונות  בשנים  והאמון,  המקצועיות  סעיף  בשל  ממכרז  פטורה 

ינוי  מספר רשויות לבצע מכרז, אנו טרם נדרשנו לכך. ומכרז משמעותו גם ש

 . 24הצוות שאנו כן מרוצים מביצועיו"

בינואר   בתשובתה  מסרה  המקומית  עוד   2019המועצה  "תפרסם  היא  כי 

 השנה, מכרז פומבי לעניין השירותים החשבונאיים".

מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז ממשרד ג' מאז    ים  קריית  עיריית  .5

האחרון 1991שנת   ההסכם  נמצא  העירייה  במשרדי  הסכם  25.  שנחתם  , 

בנובמבר    2012בינואר   לאחרונה  שנים   2014והוארך  שלוש  של  לתקופה 

נוספות. ההסכם מתחדש מאליו לשלוש שנים נוספות. באותו מועד חתמה  

שבעליה הוא גם הבעלים של משרד ג', ובו  העירייה גם הסכם עם חברה ב',

נקבע כי חברה ב' תיתן לה "שירותי חשבונאות כולל בבית ספר ]שבתחום  

לתקופה זהה לזו שבהסכם    2016עירייה[". גם הסכם זה הוארך בנובמבר  ה

ג' ינואר    שילמההעירייה  .  26עם משרד   3.84-כ  2018  יוניעד    2016בחודשים 

  לחברהמיליון ש"ח    1.74-וכ'  ג  למשרדש"ח    מיליון   2.1-כ  ם מיליון ש"ח, מה

 '.ב

כי היא נערכת להוצאת   2019מסרה בתשובתה בינואר    ים  קריית  עיריית 

אכן יפורסם המכרז   2019מכרז לשירותים שנותן הזכיין ו"אנו תקווה שבשנת  

 וייבחר זכיין מתאים".

שגב   המקומית  למועצה  ים,  קריית  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

זו   לא  כי  ותמר  נגב  אשקלון, שדות  חוף  האזוריות  ולמועצות  בלבד  שלום 

שהן לא פעלו בהתאם לחובתן על פי דין להתקשר עם נותן שירותים אך 

ש להבטיח  כדי  פומבי  מכרז  באמצעות  ציבור  ורק  באופן  יחולקו  משאבי 

כלכלית  יעילות  והבטחת  המידות  טוהר  ועל  שקיפות  על  שמירה  ראוי, 

המקומית פגיעה לרשות  תוך  רבות  שנים  נמשכה  שההתקשרות  אלא   ,

כל    .מתן הזדמנות שווה לנותני שירותים פוטנציאליים  בכושר התחרות ואי

דין  בפסק  מפורשות  קבע  העליון  המשפט  שבית  לאחר  גם  נמשך  זאת 

בשנת   עוד  האמור,  עילית  שירותים 2013נצרת  למתן  התקשרות  כי   ,

חשבונאיים מחייבת מכרז ואינה חוסה תחת פטור מטעמי ידע, מומחיות או  

 יחסי אמון.

 
משנת    24 שבע  בבאר  מינהליים  לעניינים  המשפט  בית  לפסיקת  שירותי  2002הכוונה  שלפיה   ,

 . 15הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי דורשים מיומנות ומומחיות. ראו לעיל הערת שוליים 

 שרד ג'.בתיקי העירייה לא נמצא ההסכם הראשוני שנחתם עם מ   25

במערך    26 שירותים  ומתן  ספר  לבית  שירותים  מתן  כללי,  )הסכם  הסכמים  שלושה  כי  יצוין 

בשנת   ג'  משרד  עם  נחתמו  בשנים    2017התב"רים(  חברה שבבעלותו  עם   2017-ו  2014ושניים 

 )בתחום התאמות בנקים ובתחום השכר(.
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מבקר   משרד  מעיר  הן  עוד  אם  גם  כי  הללו  המקומיות  לרשויות  המדינה 

בחרו לפני פסק דין נצרת עילית לנקוט צעד השמור למקרים חריגים של  

התקשרות ללא מכרז, היה על היחידה המזמינה את ההתקשרות ברשות,  

או את הייעוץ המשפטי ברשות  ועדת המכרזים  קרי הגזברות, לשכנע את 

בדרישות   עומדת  מכרז  בלא  ושבנסיבות  שההתקשרות  הפטור  תקנת 

מכרז. מקיום  להימנע  ענייני  טעם  יש  מעיר   העניין  המדינה  מבקר  משרד 

עוד כי אם בחרה הרשות לנקוט צעד כזה היה עליה גם לקצוב את משך  

למציעים  בעתיד  לאפשר  וכך  האפשר,  ככל  קצר  זמן  לפרק  ההתקשרות 

 נוספים שיעמדו בדרישותיה להתמודד על ביצוע העבודה. 

 

 

 המכרז חובת עקיפת
אינן  שתקנות חובת המכרזים(,    -)להלן    1993-תשנ"גהחובת המכרזים,  בתקנות  

, נקבע כי מימוש 27חלות על רשויות מקומיות אך הן בגדר הסדר ראוי גם עבורן

אפשרות הכלולה בחוזה להאריך את תקופת ההתקשרות או להרחיבה, טעונה,  

 בין היתר, אישור של ועדת מכרזים.

אוקטובר    קלנסואה  ת עיריי מאז  )להלן    2015מקבלת  חשבון  רואה   -מרואה 

החשבון( שירותים חשבונאיים )לא כולל שירותים שוטפים של הנהלת חשבונות( 

החשבונות   הנהלת  במחלקת  העובדים  צוות  של  והדרכה  פיקוח  כדלהלן: 

גזבר   עוזר  של  שירותים  מתן  כספיים;  דוחות  להכנת  הנחיות  מתן  במועצה; 

והשריון  הרכש  ניהול  שכר,  )בנושאי  התקציב  על  ופיקוח  "בקרה  בתחום 

השתתפות  תב"ר(";  לרבות  תקציביות  ופעולות  חשבונות  הנהלת  התקציבי, 

שתוקפו  ביניהם,  ההסכם  ההבראה.  תוכנית  ובעריכת  הרגיל  התקציב  בהכנת 

נוספות.   שנתיים  עד  היותר  לכל  מאליו  מתחדש  ה  נמצא שנה,  חודש   הסכםכי 

)   לשנתייםית  אוטומט הכול,  נוספות  הביקורתבסך  מועד  שנים(. ל  ,עד    שלוש 

מינואר   החשבון  לרואה  שילמה  מאי    2016העירייה   ש"ח   348,000  2018עד 

 ש"ח בממוצע לחודש(. 12,000-)כ

לשלושה מציעים שלא באמצעות מכרז,    2015נמצא כי העירייה פנתה בדצמבר  

העי של  הרכש  ועדת  החשבון.  לרואה  זה  בינואר  ובכלל  בחרה  את    2016רייה 

ביותר   הנמוך  ב   -ההצעה שמחירה   144,000-רואה החשבון שהצעתו הסתכמה 

זוטא.  ממכרז  הפטור  סכום  לשנה,  כי    ש"ח  של יצוין  האיכות  מדד  בבחינת  גם 

יותר מהצעתו נמוך  נוקדו בציון  עמדו ו  ,של רואה החשבון  ההצעות האחרות הן 

 . רק בחלק מדרישות העירייה

בין רואה החשבון  ו   עיריית קלנסואהין  ב  בהסכםלהארכה    פשרותא הנמצא כי  

 .המכרזיםהובא לבחינת ועדת  שהדבר לאמשנה לשנה ב  מומשה

 
וסילוק   2310/02  "םעע  27 )תברואה  דן  אזור  ערים  חברה   'נ   אשפה(איגוד  מרחבים,  דסאל 

 .337( 6נט ), לעבודות עפר בע"מ
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קלנסואה כי מהאמור לעיל עולה כי  

, ומאחר שסכומה הכולל של  שנים  שלוש, הנמשכת  מדובר בעסקה אחת

היה   החשבון  רואה  עם  פרסום    348,000ההתקשרות  סכום המחייב  ש"ח, 

זוטא,   עיריית קלנסואה לפרסם    (מכרזים)  העיריות  תקנותמכרז  חייבו את 

 מכרז זוטא. 

משרד    שלה עםאופן ההתקשרות  ש   חשש  מהתנהלותה של העירייה עולה 

נ היה    עלזוטא.  מכרז    לקייםחמוק מהחובה  ל  ועדרואה החשבון  העירייה 

זוטא   מכרז  ת  א   קבלשתלהבטיח  וכדי    הדין  בהוראות  לעמוד כדי  לערוך 

 . השוויון על עקרון  כדי לשמורההצעה המיטבית ו

מינואר    קלנסואה  עיריית  המדינה  מבקר  למשרד  בתשובתה  כי    2019מסרה 

שירותי  אלא  שוטפים  חשבונאיים  שירותים  החשבון  מרואה  מקבלת  אינה  היא 

סעיף  על  הסתמכה  וכי  עליו  המוטלות  המשימות  בביצוע  הרשות  לגזבר  ייעוץ 

את  8)3 לדבריה,  מחיר.  הצעות  של  בהליך  פנתה  ולכן  המכרזים,  לתקנות   )

את להאריך  לב.    האפשרות  תשומת  בחוסר  אוטומטי,  באופן  מימשה  ההסכם 

וכי  הסתיימה  כבר  החשבון  רואה  עם  ההתקשרות  כי  עוד  מסרה  העירייה 

מכרז   במסגרת  חשבון  רואה  עם  להתקשרות  בהליכים  החלה  כבר  "העירייה 

 זוטא". 

 

 

העסקת נותני שירותים חשבונאיים לפרקי 
 זמן ממושכים 

  כי לא רצוי להעסיק יועצים במשך תקופות   28משרד מבקר המדינה ציין בדוח קודם 

תחרות   ונמנעים  תלות,  יחסי  להיווצר  עלולים  ממושכת  בהתקשרות  ממושכות. 

עולה חשש שיועצים  ועוד,  זאת  ליועצים אפשריים אחרים.  ומתן הזדמנות שווה 

מהם   תמנע  השגרה  וכי  המקומית  הרשות  עם  קבועה  עבודה  לשגרת  יישאבו 

לחד ואפשרות  מערכתית  על  ראייה  תקשה  וכן  הרשות  לעבודת  ולתרום  ש 

הרשות לבצע פיקוח ובקרה אפקטיביים על עבודתם. אשר על כן המליץ מבקר  

המדינה כי הרשויות המקומיות יקצבו את פרקי הזמן בהתקשרויותיהן לתקופות 

ליועצים  יתאפשר  וכך  תחרותי,  בהליך  ההתקשרות  תנאי  של  בחינה  שיאפשרו 

ב מועמדותם  את  להגיש  יובטח  אחרים  הזה  באופן  ההתקשרות.  תקופת  תום 

את  לקבל  יוכלו  המקומיות  והרשויות  למתמודדים,  שווה  הזדמנות  שתינתן 

 ההצעה הטובה ביותר. 

חשבונאיים   שירותים  נותני  עם  התקשרו  המקומיות  מהרשויות  חלק  כי  נמצא 

 שנה. להלן פרטים:   40-לתקופות ממושכות שבין עשר ל 

 
המדינה,    28 לשנת  מבקר  המקומי  בשלטון  הביקורת  על  ב  2015דוחות  (,  2015-)פורסם 

 "העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות". 
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א'   .1 באחת הרשויות   2016למכרז שהתקיים בשנת  ממסמכים שצירף משרד 

  35-המקומיות עולה כי אותו משתתף נתן שירותים חשבונאיים באותה עת ל

  13-רשויות מקומיות. לארבע מהן השירות ניתן במשך יותר מעשר שנים; ל

שנה    30שנה ומעלה; לשמונה אחרות ניתן השירות    20אחרות השירות ניתן  

מא  שירות  ניתן  לשתיים  שנת  ומעלה;  ניתן    1976ז  השירות  אחת  ולרשות 

 . 1974ברציפות מאז שנת 

בשנת   .2 שהתקיים  במכרז  להצעתו,  צירף  ו'  מקומית   2014משרד  ברשות 

ל חשבונאיים  שירותים  נותן  הוא  כי  עלה  שממנו  מסמך  רשויות    19-אחרת, 

יותר מעשר שנים; לשלוש   ניתן    20-יותר מ  -מקומיות. לשבע מהן השירות 

 שנה.  42-כ -שנה ולאחת   40-כ -שנה, לאחת  30-ר מיות -שנה, לשבע 

הפנים   ולמשרד  המקומיות  לרשויות  בחומרה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

בדוח   המדינה  מבקר  הצביע  עליהם  הליקויים  תיקון  אי  בעניין    2015על 

ומעיר  שב  המדינה  מבקר  משרד  ממושכים.  זמן  לפרקי  התקשרויות 

הרשויות   לכל  שירותים  בחומרה  נותן  להעסיק  רצוי  לא  כי  המקומיות 

ביניהם  להיווצר  שעלולים  כיוון  ממושכת  כה  תקופה  במשך  חשבונאיים 

יחסי תלות וכן מפני שנמנעים תחרות, ריענון השורות ומתן הזדמנות שווה  

 לנותני שירות אפשריים אחרים בתחום זה.

אף והיקפה.  ההתקשרות  משך  גם  הוגבלו  המכרזים  חובת  שהתקנות    בתקנות 

אינן חלות על התקשרויות של השלטון המקומי, מן הראוי שמשרד הפנים יבחן  

את האפשרות להחיל הסדר דומה גם על רשויות מקומיות. אין הצדקה בעניין זה  

 להבחנה בין מכרזי השלטון המרכזי ובין מכרזי השלטון המקומי. 

 

 

 אופן הכנת המכרזים 
הכוללת מורכבת,  מלאכה  היא  מכרז  השלב    הכנת  עיקריים:  שלבים  שלושה 

הגדרת מטרת ההתקשרות, היעדים שנועדה להשיג ותרגומם   -הראשון, האיכותי 

ולדרישות; השלב השני   ירידה לפרטים, הגדרות מטרות משנה צרות    -לתנאים 

אמות   המכרז,  סוג  קביעת  בתוך  מהספק  והדרישות  היעדים  של  מדויק  ואפיון 

אומדן, כנס ספקים וכיוצא באלה; השלב    מידה, משקולות, כללי המכרז, הכנת

 .29עיצוב החוזה שייחתם בין הרשות לספק -השלישי 

המכרז   הכנת  לשם  מטעמה  שיפעלו  ביועצים  להיעזר  יכולה  המקומית  הרשות 

הסופי,  "בשלב  אולם  העובדות,  באיסוף  בעצמה  לעסוק  חייבת  ואינה  ועיצובו 

 
 .267' עמ, מכרזים  29
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עצמו ולהסיק מסקנותיו  עובר להחלטתו, על בעל הסמכות לשקול את העניין ב

 . 30על יסוד העובדות שנאספו"

 

 התקשרות עם חברת ייעוץ לצורך הכנת המכרז 

השאלון  נשלח  שלהן  המקומיות  מהרשויות  להכנת  31שמונה  נעזרו  כי  מסרו 

המכרז למתן שירותים חשבונאיים בחברה חיצונית. החברה סיפקה להם שירותי 

ייעוץ וליווי למטרה זו, כגון אפיון העבודה הנדרשת והגדרת היקפה; פגישה עם 

על   וניתוח כספי של הוצאות התפעול  אומדן  רלוונטיים ברשות; הכנת  מנהלים 

המידה ואמות  הסף  תנאי  גיבוש  המכרז    כך;  מסמכי  הכנת  לרבות   -למכרז; 

סיוע  ההצעות;  בדיקת  המכרז;  פרסום  מחירים;  והצעת  חוזה  טכני,  מפרט 

 בפגישות הצוות המקצועי עם נציגי המשתתפים במכרז.

הבדיקה העלתה כי שש משמונה הרשויות האמורות פנו לאותה חברת ייעוץ כדי  

בעבור ייעוץ  2017 -  0142ושילמו לה בשנים  32לקבל הצעות מחיר להכנת המכרז

ש"ח    7,200-וליווי בהכנת המכרז לנותן השירותים החשבונאיים סכומים שבין כ

 ש"ח. 26,400-לכ

חברת  מ  קבלת הצעה  כי  לשש הרשויות הללו  מעיר  המדינה  מבקר  משרד

ואת    השוויוןעקרון    את   נוגדתהליך תחרותי    של   קיום  ללא ייעוץ אחת בלבד  

 לאפשרולמשרדים נוספים ו  לחברות  לפנותעליהן    היה  תקין.  מינהלכללי  

 .מחיר  הצעת הגישל זה בתחום נוספים לעוסקים

 

 תיעוד הליך גיבוש המכרז ברשות המקומית 

כי   מחייבים  תקין  מינהל  ישיבותיה,   הרשותסדרי  את  לתעד  תקפיד  המקומית 

בעלות השפעה על סדרי  ובפרט את אלה שבהן היא מקבלת החלטות מהותיות  

המינהל בעירייה. מלאכת התיעוד תורמת לקיום סדור של הליכי חשיבה ותכנון, 

להבניה של שיקול הדעת, לעמידה בחובת ההנמקה, לרציפות ולשימור הזיכרון  

לרשות   שנקבעו  היעדים  השגת  אחר  למעקב  והארוך,  הקצר  בטווח  הארגוני 

 .33ולהפקת לקחים 

 
ע  2/84ע"ב    30 האחת  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר  נ'    225(  2, פ"ד לט )שרהניימן 

(1985.) 

באר טוביה,    האזוריות  המועצותפרדסיה ו   המקומית  המועצה רעות,  -מכבים-מודיעין  עיריית  31

 בני שמעון, הגליל התחתון, מרחבים, נווה מדבר, רמת הנגב. 

רמת    האזוריות  המועצותפרדסיה;    המקומית  המועצה  32 מרחבים,  שמעון,  בני  טוביה,  באר 

נוסף הנותן שירותים כלכליים    האזורית  המועצההנגב.   הגליל התחתון אומנם פנתה למשרד 

מסודרת.   מחיר  הצעת  ממנו  ביקשה  לא  היא  אולם  ולעמותות,  המקומית לרשויות    המועצה 

טווח    2019פרדסיה מסרה באפריל   בגלל  להגיש הצעה  נוסף שסרב  ליועץ  פנתה  המחירים  כי 

 הנמוך שהציבה בהליך. 

 . 29ראו ה"ש   33
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במשרד הקיים  התיעוד  את  בדק  המדינה  מבקר  רשויות משרד  עשר  של  ים 

שירותים  34מקומיות  לקבלת  למכרז  יציאה  על  ההחלטה  לשלבים:  אשר 

בהן  שינויים  והכנסת  טיוטות  הכנת  במכרז,  המידה  אמות  קביעת  חשבונאיים, 

וכן   המכרז,  ניסוח  גורמים   כלבעת  ועם  המקומית  ברשות  התהליך  של  חלק 

וד בנוגע לשלבים חיצוניים. נמצא כי בשבע מהרשויות המקומיות לא נמצא תיע 

 האמורים, כלהלן: 

המכרז    מרחבים  האזורית  המועצה .1 להכנת  יועץ  של  שרותיו  את  שכרה 

כי תהליך קבלת ההחלטות   2019והיא מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר 

. בהכנתו היו מעורבים גזבר 2017והסתיים בפברואר    2015התחיל בדצמבר  

מנ המועצה,  מבקר  שלה,  המשפטי  היועץ  וראש  המועצה,  המועצה  כ"לית 

גרסאות למסמכי המכרז. בהליך  המועצה. במרוצת התקופה הוכנו שמונה 

קבלת ההחלטות, עד הבחירה בזוכה במכרז, התקיימו ארבעה דיונים. גזבר 

ביולי    המועצה הביקורת  במהלך  למכרז    2018מסר  היציאה  טרם  כי 

שר יזם  התקשרה המועצה עם יועץ ש"הכין מכרזים לרשויות רבות", והוא א

 את תנאי הסף ו"עד לניקוד לצורך בחירת המציע".

ואולם, הבדיקה העלתה כי במשרדי המועצה לא נשמרו מסמכים או תיעוד 

אילו   אחר שיסבירו מדוע נשכר היועץ שליווה את המועצה בהכנת המכרז, 

ו"עד   ולתנאי הסף  לו אשר לאמות המידה במכרז  ניתנו  או הנחיות  הוראות 

בחי לצורך  תיעוד  לניקוד  נוספים,  ליועצים  פנתה  המועצה  אם  המציע",  רת 

התפקידים   בעלי  המכרז,  כתיבת  בשלבי  שנוסחו  והטיוטות  הגרסאות  של 

 שהעירו עליהם וכיוצא באלה.

המדינה    טוביה  באר  האזורית  המועצהגזברית   .2 מבקר  למשרד  מסרה 

ייעוץ "אשר ערך מכרזים    2014כי המועצה שכרה בשנת    2018ביולי   משרד 

אשר בנוש והוא  כל ההליך",  לאורך  טכני  ליווי  כולל  נוספות  לרשויות  זה  א 

העובדים  כמות  את  המכרז.  את  הכין  וגם  במכרז  הסף  תנאי  על  החליט 

"בהתאם   המועצה  קבעה  מהם  והדרישות  כשירותם  תפקידיהם,  שיועסקו, 

נוסח   את  המכרז".  הכנת  במועד  הצרכים  בדיקת  ולאחר  הקיים  למצב 

ת, אישר היועץ המשפטי של המועצה, וצוות מקצועי המכרז, מבחינה משפטי

למכרז, בהרכב היועץ המשפטי, היועץ החיצוני והגזבר, שינה והוסיף תנאים.  

התכתובות   שלה  האלקטרוני  בדואר  השתיירו  לא  כי  עוד  מסרה  הגזברית 

 התומכים בהשתלשלות העניינים, כפי שציינה לעיל.  2014והמסמכים משנת 

כי במשך כל השנים    2018מסר ביולי    נגב ה  רמת  האזורית  המועצהגזבר   .3

העיר   לא  ומעולם  ממכרז,  פטורה  אמון  משרת  החשבונות  הנהלת  נחשבה 

משרד הפנים למועצה או לרשויות אחרות שתחום זה דורש מכרז. בכנס של  

תחום   שלפיה  העליון  המשפט  בית  של  הפסיקה  אוזכרה  הגזברים  איגוד 

זה היה הזרז ליציאה למכרז. להכנת הנהלת החשבונות דורש מכרז, ואזכור  

בשנת   המועצה  נעזרה  הסף  ותנאי  המכרז  טיוטת  המכרז,    2015תבנית 

מסר   המועצה  גזבר  המועצה.  של  המשפטי  וביועץ  בכך  המתמחה  בחברה 

עוד כי "כל מספר חודשים אנו מוחקים את הדואר האלקטרוני בגלל עומס 

 
  האזוריות  המועצותכרכור; -מזכרת בתיה, פרדס חנה  המקומיות  המועצות כפר יונה;   עיריית   34

 נגב, שער הנגב.הבאר טוביה, יואב, לב השרון, מנשה, מרחבים, רמת 
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מס המועצה  במשרדי  השתיירו  לא  כן  על  וכי  התומכים במערכת"  מכים 

מינואר   המדינה  למשרד מבקר  בתשובתה  המועצה,  , 2019בהליך שתואר. 

בזמן  אלקטרוני  דואר  חילופי  היו  בכלל  אם  זכור  לא  לגזבר  כי  עוד  מסרה 

בדואר  הודעות  אלפי  ושולחים  מקבלים  שבשנה  ציין  ו"רק  המכרז  גיבוש 

 האלקטרוני וברור שלא ניתן לשמור עשרות אלפים במשך שנים".

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר    מנשהעצה האזורית  המו .4

הגזבר,   2019 המנכ"ל,  ובו  המועצה,  של  מקצועי  צוות  הכין  המכרז  את  כי 

היועץ המשפטי והמנהלן, וכן גזבר המועצה האזורית עמק חפר. ואולם, אף  

שהמועצה התבקשה להמציא למשרד מבקר המדינה מסמכים שתיעדו את  

פרסום המכרז, לרבות ההחלטה על תנאי הסף במכרז,    התהליך ברשות עד

היא לא עשתה כן, אלא הציגה רק את כמות העובדים ודרישה לכוח אדם  

 וכן ניסוח של טיוטות המכרז. 

כי "הטריגר" לצאת    2017מסר ביולי    הנגב  שער  האזורית  המועצהגזבר   .5

ריו המועצה למכרז היה פסק דין נצרת עילית של בית המשפט העליון. לאח

בנושא.   המתינה המועצה כמה חודשים לפרסום הנחיות של משרד הפנים 

משלא פורסמו כאלה, החליטה המועצה לצאת למכרז. המכרז גובש בסוף 

שנת    2013 בתחילת  התקנים 2014והתפרסם  מספר  כי  עוד  מסר  הגזבר   .

שפורסם במכרז משקף את המצב שהיה קיים במועצה בעת פרסומו, הוא  

הכשיר את  המכרז הגדיר  פרסום  ולקראת  לתפקידים,  הדרישות  ואת  ות 

יועץ  הכניס בו שינויים בהתייעצות עם היועצת המשפטית של המועצה ועם 

ואולם, בידי המועצה לא נשמר התיעוד בעניין הליך קביעת  הביטוח שלה. 

 תנאי המכרז והטיוטות שגובשו במהלך הכנתו.

מינואר  הנגב    שערהאזורית    המועצה בתשובתה  קשה    2019מסרה  כי 

אדם   כוח  מעסיקה  שהיא  בכך  בהתחשב  תיעוד  לשמור  בדרישה  לעמוד 

 מצומצם, "ואולם היא תפעל להטמעת דרישת )שמירת( התיעוד". 

 מסר ,  2018  שנת  בתחילת  לתפקידו  שנכנס,  יואב  האזורית  המועצה  גזבר .6

 שירותים   לקבלת  למכרז  יצאה  המועצה  כי  , 2018  ביולי  ,הביקורת  במהלך

על    המפורט  הביקורת  בדוח  כך  על  הערה  בגלל  2014  בתחילת  חשבונאיים

  הגזבר  מסר  עוד.  המועצה מטעם משרד רואי החשבון שמינה משרד הפנים

  באותה   המועצה"לית  מנכ  הייתה  במכרז  המידה  אמות  על  שהחליט  מי  כי

 לתכתובת   להיכנס יכולתלי    אין"ו  במועצה  עובדת  אינה  וחצי  כשנה  שזה,  עת

 ". בתפקיד קודמי של המייל

כי אי אפשר לאתר   2019מסרה בתשובתה מינואר  יואבהאזורית    המועצה

משנת   למכרז  בנוגע  תקופה  מאותה  אלקטרוני  דואר  אם  2014תכתובות   ,

אותרו כל  או שאינן מצויות בתיק המכרז. בארכיון המועצה  אומנם קיימות, 

דואר   אולם תכתובות  דאז,  למכרז  הנוגעים  פנימיות  המסמכים    -אלקטרוני 

יציאה   על  ההחלטה  קבלת  ממועד  ההליך,  כל  את  תיעדו  השאר  שבין 

 למכרז עד מועד פרסומו, אינן מתויקות בו. 
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משרד מבקר המדינה מעיר לשש המועצות האזוריות המוזכרות לעיל  

יציאה   על  ההחלטה  מעת  התהליך  את  המתעדים  מסמכים  בלא  כי 

הובאו בחשבון, טרם פרסום   למכרז עד פרסומו, אי אפשר לבדוק אם

המכרז, כל השיקולים המרכזיים הרלוונטיים, מדוע נקבעו תנאי הסף  

במכרז כפי שנקבעו ומי החליט על תבנית המכרז הסופית. עוד מעיר 

משרד מבקר המדינה לרשויות אלו כי עליהן לשמור בתיקיהן את כל 

ונותני ספקים  לבחירת  ההחלטות  קבלת  לתהליך  הרלוונטי   המידע 

שירותים. שמירת מסמכים התומכים בהליך הבחירה חיונית כדי לוודא 

 . 35שההליך שקוף והוגן

כי כל התכתובות  יואב  משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית 

פנימיות הנוגעות  אלקטרוני  דואר  לרבות תכתובות  לעבודה,  הנוגעות 

הן    לקבלת שירותים חשבונאיים, חשובות לזיכרון הארגוני של הרשות.

ויש למצוא את הדרך לשחזרן בנוגע 36אינן פרטיות,  . הדבר אמור גם 

להליך הבחירה בנותן השירותים החשבונאיים, ובכלל זה התכתבויות 

המידה   אמות  קביעת  אופן  המכרז,  פרסום  בדבר  במועצה  פנימיות 

למכרז,  ההכנה  בשלבי  הניסוח  טיוטות  הסף,  דרישות  בו,  הנדרשות 

ההחלטה   קבלת  הליך  שעניינן  במועצה  הפנימיות  הישיבות  תיעוד 

 סופית על נוסח המכרז שיפורסם. וההחלטה ה

בנגב .7 ערערה  המקומית  ביולי    המועצה  לקבלת   2018פרסמה  מכרז 

פעמים שם המועצה    16שירותים חשבונאיים. במסמכי המכרז וההסכם צוין  

בוואדי  השוכנת  אחרת  מקומית  מועצה  שהיא  ערערה",  "עארה  המקומית 

הארץ  בצפון  ל  בנגב  ערערההמקומית    המועצה  .37ערה,  משרד  מסרה 

בפברואר   המדינה  דומה    2019מבקר  מכרז  בנוסח  השתמשה  אכן  היא  כי 

לזה של היישוב הצפוני, ואולם נעשו בו ההתאמות הנדרשות "מבחינת מועדי 

וכשירותו שונים מאלה   כוח האדם  היקף  וכיו"ב;  כתובות, טלפונים  פרסום, 

בנגב  ערערה  שדרשה  הבנקאית  הערבות  גובה  וגם  ערערה  עארה  של 

המועצה סיכמה את תשובתה באומרה כי השם של היישוב הצפוני   שונה".

בה   אין  השם,  החלפת  אי  שגגת  עקב  המכרז  בכותרות  להופיע  ש"המשיך 

 כדי להעיד על מהותו ותוכנו של מכרז". 

 
)פורסם   2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ראו בעניין זה גם מבקר המדינה,    35

 .409 - 359(, "ניהול רשומות אלקטרוניות ורשומות נייר ברשויות המקומיות", עמ' 2014-ב

ישראל  נ'    ענבר   איסקוב   טלי  90/08ע"ע )ארצי(    36 נשים    -מדינת  עבודת  חוק  על  הממונה 

 (. 8.2.11)פורסם במאגר ממוחשב,   ואח'

ערערה בנגב... מזמינה בזאת הצעה למתן  כך, לדוגמה, צוין במסמכי המכרז כי "מועצה מקומית    37

המכרז   דרישות  לפי  הכל  ערערה,  עארה  מקומית  מועצה  עבור  חשבונאות...  הנהלת  שירותי 

והחוזה". דוגמה נוספת: בנוסח ערבות להשתתפות במכרז צוין "אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  

עד לסך    כל פומבי    25,000סכום  מכרז  עם  וזאת בקשר  הנהלת    18/2018ש"ח...  למתן שירותי 

 חשבונות... וראיית חשבון עבור מועצה מקומית עארה וערערה". 
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 אזכור   כי  בנגב  ערערהעיר למועצה המקומית  ממבקר המדינה    משרד

פעמיים   או   לא פעם  ,דומה  שם  בעלת  אחרתמקומית    מועצהשל    שמה

על כך    מעידהן בכותרות המכרז הן בגוף המכרז,    ,פעמים  16כי אם  

הוכן  ,  בלבד  טכנית  בשגיאה  מדובר  שאין לא  שהמכרז  כך  על  אלא 

הראויה. מגלה    בקפדנות  הייתה  המכרז  של  ודקדקנית  רצינית  הכנה 

לדוגמה, בנוסח הערבות הבנקאית צוין כי  את הטעויות בשלב מוקדם.  

בתצהיר  נותן הש גם  וכך הדברים  הצפונית,  המועצה  כלפי  ערב  ירות 

אישור   לעובדים,  מינימום  שכר  זרים,  עובדים  העסקת   מורשיבדבר 

חתימה, הצהרת המציע ופירוט התחייבויותיו של נותן השירות למועצה 

אלה    בהסכם. כי    יםמעוררכל  במכרז    להשתתפות  דרישותהחשש 

נוספים     ולא  ערערה-עארה  מיתהמקו  למועצה  מתאימים ואפיונים 

 .בנגב לערערה

 

 רכישת מסמכי המכרז

כאשר רשות מקומית מפרסמת מכרז לאספקת שירותים חשבונאיים, מתמודדים 

פוטנציאליים שהיו מעוניינים לגשת למכרז נדרשו לרכוש את מסמכי המכרז. אלו  

)להלן   בחוברת  כלל  בדרך  תנאי    -אוגדו  בעיקר:  ובה  המכרז,  חוברת המכרז(, 

כתב הצעה, נוסח הסכם, מפרט שירותי הייעוץ ועוד נספחים, כגון נספח ערבות  

 בנקאית להשתתפות במכרז, נספח אישור עריכת ביטוח ונספח היעדר הרשעות.

מ שנאספו  המקומית    48-מנתונים  הרשות  שדרשה  הסכום  על  מקומיות  רשויות 

רבה, שונות  עלתה  המכרז  חוברת  בעבור  במכרז  את   מהמתמודדים  כלהלן: 

( כפר תבור  המועצה המקומית  ביותר דרשה  ואת 38ש"ח(   300התשלום הנמוך   ,

 .39ש"ח( 5,000התשלום המרבי דרשו המועצות המקומיות ערערה בנגב ושלומי )

בינואר    שלומי  המקומית  המועצה המכרז   2019מסרה  היקף  כי  זה  בעניין 

. בהתאם לכך נקבע התשלום לרכישתו. עוד מסרה  40"משמעותי חודשי ושנתי" 

המועצה כי כל מציע רשאי היה להגיע ולעיין במסמכי המכרז "ללא עלות בטרם  

 רכישתו". 

 
כי    38 יצוין  זה  המקומיתאופקים,    עירייתבעניין  האזוריתדבורייה    המועצה  עמק    והמועצה 

המסמכ חוברת  מסירת  עבור  תשלום  דרשו  לא  כל  יזרעאל  כי  שפרסמו  במכרז  ציינו  אלא  ים 

הצעתו   הכנת  לשם  למציע  ניתנים  הם  הרשות,  של  רכושה  הם  המכרז  שבחוברת  המסמכים 

 והגשתה בלבד, ועל המציע להחזירם לרשות עד מועד ההגשה של מסמכי המכרז.

הרשויות המקומיות ברכישת חוברת המכרז: אלעד, אלפי מנשה,   44להלן התשלום שדרשו שאר    39

גרבייה, באר שבע, -ש"ח; אליכין, באקה אל  500  -ון יעקב, חבל אילות, חורה, מזכרת בתיה  זכר

זרקא, חריש, טורעאן, כפר שמריהו, לב השרון, מגדל, מגידו, עמק -בני שמעון, גני תקווה, ג'סר א

יונה, נחף, עמק הירדן, שעב    1,500  -, שדות דן  המעיינות, פרדסיה  2,000  -ש"ח; בסמ"ה, כפר 

אלש"ח אילת,  אל-;  בוסתן  רהט  -קסום,  קרע,  כפר  אל  2,500  -מארג',  אורנית,  בטוף,  -ש"ח; 

ש"ח; באר טוביה, הגליל התחתון,    3,000  -טבעון, ג'ת, דיר חנא, חבל יבנה, ראש העין  -בסמת

 ש"ח.  3,500 -חבל מודיעין 

 ש"ח לשנה. 370,000-כ  40
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית שלומי כי מן הראוי שתנגיש  

כי להבא תאפשר למתמודדים במכרזים לעיין במסמכי המכרז את המידע ו

דיגיטליי מאתר    םבאמצעים  הורדתם  או  בדוא"ל  הקבצים  )משלוח 

 המועצה(.

על    משרד הדעת  את  לתת  עליו  כי  הפנים  למשרד  מעיר  המדינה  מבקר 

)בין הסכום   17כמעט פי    -פער המחירים העצום ברכישת חוברת המכרז  

הנמוך   לסכום  ביותר  ובהן הגבוה  המקומיות,  הרשויות  מקצת  ביותר(. 

לא  גבוהים,  מחירים  דרשו  שלומי,  המקומית  לרכישת -המועצה  ריאליים, 

חוברת המכרז, והדבר היה עלול להרתיע משתתפים פוטנציאליים מלגשת  

 למכרז. 

כי הוא נתן דעתו לפער הקיים בין   2019משרד הפנים מסר בתשובתו מפברואר  

לרכישת הנוגע  בכל  עם   הרשויות  פעולה  בשיתוף  פועל  הוא  וכי  מכרז  מסמכי 

משרד הכלכלה )הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים( ועם מרכז השלטון המקומי  

 לקבוע תקן אחיד לסכום ש"תהא רשאית רשות מקומית לגבות".

 

 

 פגמים בהליכי המכרזים  

 אומדן ֶחֶסר  

)מועצות (  מכרזים)  העיריותבתקנות   בצו המועצות המקומיות  ובתוספת השנייה 

כי יו"ר ועדת המכרזים או מי מטעמו יפקיד בתיבת המכרזים, טרם    נקבעאזוריות(  

המכרז. אומדן  את  ההגשה,  מועד  מכלול   פקיעת  הערכת  הוא  המכרז  אומדן 

דרישות  ת  וי והעל ויתר  הכמויות  כתבי  הטכניים,  המפרטים  בסיס  על  הצפויות 

יידרשו למימוש    יכ  כיםרך המכרז או היועץ המקצועי מטעמו מעריאשר עוהמכרז  

 מכרז.כפי שהוגדרה ב ,העבודה

כדי  המכרז.  מפרסם  של  המהותיות  החובות  אחת  נחשבת  האומדן  קביעת 

ההצעות   להערכת  אחידה  מידה  אמת  לקבוע  יש  השוויון  עקרון  את  להבטיח 

דן כמה מטרות, שיוגשו ולהשתמש בה ככלי עזר בבחירת ההצעה הזוכה. לאומ

, הבטחה שההצעות הוגשו בתום לב, מניעת יתרון לא הוגן  41ובהן יצירת שקיפות

ההצעות   של  סבירותן  והבטחת  רבה  כלכלית  יכולת  בעלי  מציעים  לטובת 

 .42המוגשות

האומדן הוא הערכה בית המשפט העליון עמד על חשיבות האומדן באומרו כי "

וי הכספי של ההתקשרות הצפויה  כלכלית מטעם הרשות המינהלית באשר לשו

 
 .97' עמ, מכרזים  41

 (, בפרק "מכרזים". 2013) מקומיות  ברשויות  נבחרים רכתהד  חוברתראו גם משרד הפנים,   42
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ההצעות   לסבירות  מידה  קנה  להוות  העיקרית  שתכליתה  המכרז,  בעקבות 

 . 43" שהוגשו במכרז

הנהלת   הנגב  שער  האזורית  המועצה .1 שירותי  לאספקת  במכרז  ציינה 

 2014חשבונות, חשבות שכר, כוח אדם וייעוץ חשבונאי שפרסמה בפברואר  

כי הסכום החודשי שהיא אומדת בתמורה למתן שירותי כוח האדם המקצועי 

ש"ח. מגישי ההצעות    126,500( הוא  משרות  10.3  של  בהיקףהנדרש למכרז )

 .  10%-טו מהאומדן ביותר מ למכרז נדרשו לתת הצעות מחיר שלא יס

השכר  עלויות  את  בו  פירטה  המועצה  כי  העלתה  האומדן  בדיקת  ואולם, 

ליתרת המשרות:   בנוגע  ואילו  בלבד,  רות ישלמשרה    30%לשלוש משרות 

משרי חשבונאי,  שליעוץ  מלאה  של    ה  משרות  ושש  ראשי  חשבונות  מנהל 

)לכל תפקיד הדרישות שונות באופיין(, צוין במכרז    רותי הנהלת חשבונות יש

 ש"ח. 93,000רק אומדן גלובלי )כולל( בסך 

מסרה בתשובתה כי אין היא יכולה להכין    הנגב  שערהאזורית    המועצה

אומדן בהסתמך על עלויות ההעסקה של כל עובד בנפרד, מפני שאין הן  

הצעות   לקבל  שיאפשר  כללי  אומדן  הוכן  וכי  לה,  איכותי  ידועות  לשירות 

ובהשוואה   שהכירה  לעלויות  בהתאם  שחושבה  עלות  פי  על  הוגן,  במחיר 

 לנתונים שהתקבלו מרשויות אחרות, בעלות נתונים דומים. 

אומדן   כי  הנגב  שער  האזורית  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

מבקר   משרד  ומשרה.  משרה  כל  של  תמחור  על  להתבסס  צריך 

כלל  אומדן  שמתן  מדגיש  המשרות  המדינה  מיתר  אחת  לכל  בלבד  י 

את   ומעמיקה  עניינית  בצורה  לבחון  המכרזים  לוועדת  אפשר  לא 

בינן   ולהשוות  לה  שהוגשו  מהמשרות  אחת  לכל  המחיר  הצעות 

טיב   את  לדרג  גם  הקשה  ולכן  העבודה,  ולמפרטי  המכרז  לדרישות 

 .ההצעות

במסגרת המכרז    2014פרסמה במרץ    התחתון  הגליל  האזורית  המועצה .2

לארבע  ההצעות  כי  חשבון  וראיית  חשבונות  הנהלת  שירותי  לאספקת 

מ נמוכה  שאינה  לעלות  יוגבלו  דורשת  שהיא  או    55,000-המשרות  ש"ח 

מ אחת    70,000-גבוהה  לכל  מפורט  אומדן  קבעה  לא  היא  אולם  ש"ח, 

 מהמשרות האלה, אף שמדובר בתפקידים שונים. 

לעלות   כוע  עירייתגזבר   .3 אומדן  העירייה  של  המכרזים  לוועדת  הגיש 

חשבונות  הנהלת  שירותי  מתן  בנושא  פרסמה  שהעירייה  במכרז  השירותים 

)כ גלובלי  בסכום  וחשבונאי  כלכלי  מע"ם(.   101,000-וייעוץ  כולל  לא  ש"ח, 

שיועמדו   המשרות  משמונה  אחת  לכל  הצפויה  העלות  פורטה  לא  באומדן 

 ולא הוסבר בו כיצד נקבע הסכום הגלובלי. לרשותה לצורך מתן השירות 

 
הארצי    6203/11עע"ם    43 המוביל  רמלה   2007הסעות  עיריית  נ'  במאגר    בע"מ  )פורסם 

 (. 27.12.11ממוחשב, 
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו ולמועצה האזורית הגליל התחתון  

המכרזים  שבחשוב  כי   ועדת    הכנת  אופן  על   מפורט  הסבר  יעמודפני 

על    מקשהמתן אומדן גלובלי בלבד לכלל המשרות    .ועל רכיביו  האומדן 

טיב ההצעה על  לעמוד  של    ובעת  ,ועדת המכרזים  בתחלופה  אחת  עובד 

 ביכולתה לקבוע את העלות המדויקת לאיוש משרה זו. לא יהיה ,המשרות

 

פרסום של אמות מידה ושל המשקל של כל אחת -אי

 מהן במכרז 

במסגרת מכרז שמפרסמת רשות מקומית, מתוך שמירה על עקרון השוויון, ראוי  

לידיעת המשתתפים הפוטנציאליים את מרב המידע האפשרי. כן    שהרשות תביא 

אמות מידה להכרעה  ראוי שתפרסם למשתתפים הפוטנציאליים, טרם המכרז, 

 בו. 

התשנ"ג המכרזים,  חובת  ההצעה  1993-בתקנות  לבחירת  המידה  אמות  נקבעו   ,

המיטבית, כולן או חלקן, וכן נקבע כי ועדת המכרזים תפרט במסמכי המכרז את  

בבחירת   כל יתרון  לכל  שיינתן  היחסי  המשקל  המשנה,  מבחני  המידה,  אמות 

 .44ההצעה המיטבית ואופן שקלולם

  עיריית נמצא כי במכרז למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות שפרסמה  

 לא נכללו אמות מידה.  2014במרץ  העין ראש

ראוי   כי  העין  ראש  לעיריית  מעיר  המדינה  שמסמכי המכרז  משרד מבקר 

ועדת   שתבחן  המידה  אמות  את  האפשר  ככל  מפורט  באופן  יכילו 

ואופן חישובן. אשר על כן, במסגרת המכרז למתן    המכרזים, את משקלן 

חשבונאיים   הרלוונטיות   לפרסם  עליה  היהשירותים  המידה  אמות  את 

ההצעות   ולבחינת  הנחיות  מעין  המכרזים  לוועדת  שישמשו  כדי  כדי 

. עוד מעיר  השוויוןעקרון    העירייה יהיו שקופות ושיישמר  שפעולותלהבטיח  

על   פרטים  פרסום  ככלל,  כי  העין  ראש  לעיריית  המדינה  מבקר  משרד 

פוטנציאלי למשתתפים  מאפשר  המידה  את  יאמות  יותר  טוב  להעריך  ם 

סיכוייהם לזכות במכרז, וכך הוא מונע מהם להוציא הוצאות שווא בהכנת 

לזכ שסיכוייהם  למכרז  עלהצעה  כך,  על  נוסף  נמוכים.  בו    ועדת   ות 

כדי    ניקוד  לקבועהמכרזים   מידה  אמת  בנוגע   שההכרעה  להבטיח לכל 

 .ומידתיים סבירים, םיענייני שיקולים על תתבסס במכרז זוכהל

 

 
כאמור, תקנות אלו אינן חלות על מכרזי השלטון המקומי, אך בית המשפט העליון קבע כי מן    44

 הראוי שיוחלו גם בהם. 
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 קביעת משקל לאמות המידה במכרז 

 :45בעניין משקל שיש לקבוע לכל אמת מידה, קבע בית המשפט 

מידה,   אמת  לכל  שיינתן  המשקל  את  גם  מראש  לקבוע  יש  "לעתים 

מהחשש שמא שקלול אמות המידה בדיעבד יאפשר להביא לזכיית מציע 

שהוועדה חפצה ביקרו שלא כדין. קביעת אמות מידה להערכת הצעות  

שיקולים  על  להתבסס  צריכה  הזוכה  ולבחירת  במכרז  המשתתפים 

אמות המידה צריך להיות בהיר ומפורט ענייניים, סבירים ומידתיים. ניסוח  

לאפשר   וע״מ  לפיהן,  עצמה  להנחות  תוכל  המכרזים  שוועדת  ע״מ  דיו 

הפוטנציאלי צעדיהם  ילמציעים  ולתכנן  המידע  מלוא  את  לקבל  ם 

להן   יש  שכן  המידה,  אמות  משקל  פרסום  גם  נדרש  בד"כ  בהתאם... 

 ".רלוונטיות להערכתו של כל משתתף את כדאיות השתתפותו במכרז

מודיעיןשפרסמה    במכרז .1 כי    נכתב  2015  בנובמבר  רעות-מכבים-עיריית 

תיבחן הצעתו   ,ביותר  הגבוהה  ההנחה   את  והציע  הסף   בתנאי  שעמד   המציע

מ גבוה  ניקוד  יקבל  ואם  איכות,  מרכיבי  פי  זכה שיוכרז  נקודות,    80-על 

  ההנחה  את  והציעו  הסף  בתנאי  שעמדו  המציעים  בין  שוויון  ר. אם ייווצבמכרז

 . האיכות  מרכיבי לפי הצעתם  תיבדק ביותר, הגבוהה

כי כשכפות   2019מסרה בתשובתה בינואר    רעות-מכבים-עיריית מודיעין

של   איכותן  על  הדעת  את  לתת  יש  כספית,  מבחינה  מאוזנות  המאזניים 

האינטרס   בין  ראוי  איזון  משקפת  העירייה  שנקטה  השיטה  ההצעות. 

 שמירה על כספי ציבור, ובין בחינת ההצעה הטובה ביותר.  -כספי -הכלכלי

רעות כי מהמכרז  -כביםמ-משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין

אם   רק  בחשבון  יובא  האיכות  שמרכיב  עולה  ומתשובתה  שפרסמה 

עדיפות    ןשוויו  רייווצ תינתן  ביניהם,  שוויון  יהיה  לא  אם  בין המציעים. 

מרכיבי  ואזי  במעט,  גבוהה  תהיה  שייתן  שההנחה  למציע  בולטת 

במרכיבי   התחשבות  כל  ללא  בלבד,  שלו  בהצעתו  ייבחנו  האיכות 

ההצעות האחרות, אף אם הם עדיפים על הצעתו במידה    האיכות של

 ניכרת. 

למשרד מבקר המדינה, לבקשתו,   46רשויות מקומיות   34ממסמכים שהמציאו   .2

עד    2013נמצא כי במכרזים לקבלת שירותים חשבונאיים שהן ערכו משנת  

שנת   קבעו   2017תחילת  שהן  בניקוד  הרשויות  בין  רבה  שונות  קיימת 

מ  נעו  המחיר  מרכיבי  והמחיר:  האיכות  מסך    80%עד    20%-למרכיבי 

 
)ח  45 הבריאות   3380/06י'(  עתם  משרד  ישראל  מדינת  נ'  חשבון  רואי  ושות',  ויספלד    נבון, 

 (.9.1.07)פורסם במאגר ממוחשב, 

יונה  העיריות  46 ביאליקיקר,  כפר  גתיקר,  ית  מלאכייקר,  ית  המקומיות ה ;  רהט,  ית    מועצות 

מנשה,  אליכין יבנה,  גדרה,  אלפי  ציון,  כפר שמריהו,  טורעאן,  גן  בתיה,  מבשרת  ,  נחף,  מזכרת 

האזוריות;  כרכור-פרדס חנה  אל,  באר טוביה,  קסום-אל   המועצות  , בני שמעון',  מארג-בוסתן 

עמק  ,  מרחבים,  מנשה,  מגידו,  לב השרון,  יואב,  זבולון,  תחתון הגליל  , ה דרום השרון,  גזר,  ברנר

 . שער הנגב, שדות דן, נגבהרמת , עמק יזרעאל, הירדן
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קסום -האזורית אלהנקודות, וכך גם מרכיבי האיכות. כך, לדוגמה, המועצה  

ו  80%העניקה   המחיר  המועצה   20%-למרכיב  ואילו  האיכות,  למרכיב 

למרכיב האיכות. להלן   80%-למרכיב המחיר ו  20%המקומית נחף העניקה  

באותן    1בלוח   שנמצאו  והמחיר  האיכות  מרכיבי  טווחי  רשויות    34פירוט 

 מקומיות: 

 ברשויות המקומיות שנבדקו הטווחים של מרכיבי האיכות והמחיר : 1 לוח

 מספר הרשויות  

 המקומיות 

 משקל מרכיב המחיר  

 %(-)ב

 משקל מרכיב האיכות  

 %(-)ב

1 20 80 

3 30 70 

1 33 67 

14 40 60 

1 45 55 

6 50 50 

1 55 45 

2 60 40 

1 65 35 

1 68 32 

1 70 30 

1 75 25 

1 80 20 

 

משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב משרד הפנים לשונות הרבה  

של   בתחום  המכרזים  תוצאות  בשקלול  והאיכות  המחיר  מרכיבי  בין 

הראוי   םשירותי לאיזון  בנוגע  דעתו  את  שיביע  נכון  כי  ומציין  חשבונאיים 

 בטווחים שבין מרכיבי האיכות ובין מרכיבי המחיר. 

  , שויות המקומיות מבצעות התקשרויות רבותמשרד הפנים מסר בתשובתו כי הר

ממכרז ובפטור  זוטא  במכרזי  במכרזים,  התקשרויות  שיוכל אין  ו   ,ובהן  לצפות 

אלו התקשרויות  כלל  על  הנתונים  את  המקומיות  מהרשויות  משרד לאסוף   .

האיזון הראוי בין מרכיבי האיכות לבחון את    ומתפקידזה  אין  הפנים מסר עוד כי  

 ת. להחליף את שיקול דעתה של הרשות המקומיו ובין מרכיבי המחיר
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שעלו  הממצאים  לנוכח  כי  הפנים  למשרד  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

של    -בדוח   גדולים  הפנים    -  80%עד    20%הבדלים  שמשרד  יהיה  נכון 

 ימליץ על אמות מידה לקביעת המשקולות הראויים. 

 

 ציון היקף המשרה במכרז שפורסם -אי

שנת   שירותים חשבונאיים    1984מאז  א'  משרד  בלא    העין  ראש  עירייתלנתן 

כ מכרז במשך  פרסמה  יועץ    30-שהיא  דעת  חוות  על  העירייה הסתמכה  שנים. 

כי ההתקשרות למתן שירותים חשבונאיים פטורה ממכרז    2009משפטי מנובמבר  

ומ ידע  בדבר  הפטור  לסעיף  הדרושים בהתאם  אמון  יחסי  או  מיוחדים  ומחיות 

 בעת התקשרות למתן שירותים כאלה.

מינואר  2014באפריל   הדין  פסק  לאחר  הנהלת   2013,  שירותי  שמתן  שקבע 

מכרז לראשונה. למכרז   עיריית ראש העיןחשבונות אינו פטור ממכרז, פרסמה  

, כאמור, ניגשו שלושה מציעים, וזכה בו אותו הספק: משרד א', אשר העניק לה

 השנים. 30את השירות במשך כל 

היא ציינה    2014הבדיקה העלתה כי בפרטי המכרז שפרסמה העירייה באפריל  

כי היא זקוקה לרואה חשבון שישמש ראש צוות לשישה מנהלי חשבונות בהיקף 

היקף   מהו  במפורש  ציינה  לא  היא  אולם  בשבוע,  ימים  שלושה  של  משרה 

 .47נותהמשרה של כל אחד ממנהלי החשבו

העין    לעיריית  מעיר  המדינהמבקר    משרד הפרטים  של  ציון  -אי  כיראש 

היקף   לקביעת  הנוגעים  במכרז  פרטיםהמשרההמלאים  כדי    ,  בהם  שיש 

ולהשפיע   השירות  עלות  אומדן  המציעים,    ההצעהעל  על  של  הכספית 

ל המציעים    עופגעלול  של    הצעותיהם   את   כיאות  לתמחרביכולתם 

בין    הכספיות הוגנת  בצורה  להשוות  המכרזים  ועדת  של  ובאפשרותה 

 ההצעות.

 

 מגבילים מדי למשתתפיםסף  תנאי קביעתחשש ל

שאי המכרז,  במסמכי  המצוין  תנאי  כל  הוא  סף  את  -תנאי  פוסלת  בו  עמידה 

רשאיה  מפרסמת  המקומית  הרשות.  48ההצעה  מסוימת    תמכרז  דרישה  להגדיר 

יכולה להתנות השתתפות במכרז בתנאים, לרבות בדבר כתנאי סף,   זה  ובכלל 

ניסיונו של המעוניין להשתתף במכרז, כישוריו, היקף פעילותו, עמידתו בדרישות 

על  המלצות  של  וקיומן  עסקיו  מתנהלים  שבו  המקום  חשיבות  ישראלי,  תקן 

 
הגזבר לקראת המכרז, אך לא פורסם במכרז, צוין כי הוא מתייחס למשרה מלאה  באומדן שהכין    47

 לכל עובד בהנהלת החשבונות. 

  .275' עמ, מכרזים  48
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  , אינה הכרחית ועניינית כתנאי סף במכרז    ה שנקבעה דריש ה אם  ואולם,    . 49אודותיו 

 בעקרון השוויון.  ופוגע מידתיהתנאי האמור אינו 

דעתה לשיקול  נתונה  הדרישה  סיווג  בשאלת  המקומית    הרשותשל    ההכרעה 

בתי המשפט, ועל אחת כמה וכמה מבקר המדינה, מצמצמים את    .המכרז  כתעור 

 אם הם מתערבים בו בכלל.  ,בעניין זההתערבותם 

הגינות כלפי ויש בה    ,הצבת דרישה כתנאי סף מייעלת את הליך המכרז  ככלל,

משתתפים פוטנציאליים. תנאי הסף מאפשר לעורך המכרז לערוך ניפוי ראשוני 

רלוונטיות לא  הצעות  בבחינת  וזמן  משאבים  להשקיע  צריך המציע    ;בלי  אינו 

, אף על פי כן תאמץ יתר על המידה אם נהיר לו כי אינו עומד בתנאי הסף.  לה

צמצום התחרות ופגיעה ביעילות הכלכלית  הוא  הפועל היוצא מהצבת תנאי סף  

המידה   על  יתר  במציע  לפגוע  עלול  סף  תנאי  המכרז.  בכל  אם  של  עומד  הוא 

ולהנציח   אותו תנאי. תנאי סף אף עלול לפגוע בעקרון השוויוןבמלבד    תנאיםה

מאפשרת לבחון    51. לעומת זאת, הצבת דרישה כאמת מידה 50תחרות-מצב של אי

כי מפרסם המכרז  רצוי  לפיכך,  גמיש.  ובאופן  מרכיביה  כל  פי  על  את ההצעה 

על   יתר  דעתו  שיקול  את  לכבול  שלא  כדי  מרובים  סף  תנאי  מלהעמיד  יימנע 

 52המידה.

הרשויות    הנמצא בין  והשכלה   בתנאישונות  מקצועי  ניסיון  מסוג  הסף 

במכרזים   בתחום  כשנקבעו  התפקידים  מבעלי  מקצועיות  דרישות 

נקבעו תנאי סף מגבילים   רביםהחשבונאות ברשויות המקומיות. במקרים  

ברשות   התקציב  לגודל  במכרז,  המתמודדים  של  לניסיונם  בנוגע  במיוחד 

ואפילו   התושלהמקומית  הסף  מספר  תנאי  המקומית.  ברשות  בים 

פוטנציאלי מציעים  הרחיקו  מתן יהמגבילים  בעקרון  ופגעו  מעטים  לא  ם 

ו נותני שירותים חשבונאיים,  עם  כך ההזדמנות השווה בהליך ההתקשרות 

כזו  הביאו להיעדר תחרותיות בתחום זה הייתה עשויה לגרור אף  . תחרות 

 הוזלת מחירים מצד נותני שירות נוספים. 

 פירוט הממצאים:להלן 

 

 
תקנה    49 לדוגמה  העיריות  6ראו  בתקנות  מקבילה  לה  אין  אומנם  המכרזים.  חובת  לתקנות  )ב( 

קובלים גם ברשויות  )מכרזים(, אבל אותם תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז המופיעים בה מ

 המקומיות.

)פורסם במאגר ממוחשב,   הרקולס את סנפיר בע"מ נ' טייפון קבלנים בע"מ 7736/10 םעע"  50

6.9.11 .) 

באי   51 קבילות  -אין  בעניין  לקבוע  כדי  סף  בתנאי  שעמדו  הצעות  לדירוג  המידה  באמת  העמידה 

בבי העדיפויות  סדרי  בדבר  מידע  למציעים  להעביר  תכליתה  שנועד  ההצעה.  ההתקשרות,  צוע 

 לסייע למציע להעריך את מידת התאמתו להתקשרות. 

 .277, עמ' מכרזים  52
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 56 של מכרזים סקירת
 מקומיות רשויות

 שירותים לקבלת
 משנת חשבונאיים

 19-ב כי העלתה 2013
 ניגש מקומיות רשויות
 אחד מציע למכרז
 רשויות 13-ב, בלבד
, מתמודדים שני ניגשו

 - רשויות 12-וב
 מתמודדים שלושה

 

 מיעוט משתתפים במכרזים 

ולתת   הצעות  בין  תחרות  לאפשר  היא  הפומבי  המכרז  ממטרות  אחת  ככלל, 

 למזמין אפשרות בחירה ביניהן. אם מוגשות מעט הצעות, יסוד התחרות נפגע.

  2013רשויות מקומיות לקבלת שירותים חשבונאיים משנת  56סקירת מכרזים של 

רשויות מקומיות   19-המתמודדים במרבית המכרזים היה קטן: בהעלתה שמספר  

ב 53( 35%-)כ בלבד,  אחד  מציע  למכרז  )כ  13-ניגש  שני  54( 23%-רשויות  ניגשו 

  רשויות מקומיות  12-שלושה מתמודדים. רק ב  -  55( 21%-רשויות )כ  12-מתמודדים, וב 

  ניגשו למכרזים יותר משלושה מתמודדים. 56( 21%-)כ

 להלן הסברים של חלק מהרשויות המקומיות האמורות לתנאי הסף שפורסמו: 

ביאליק .1 קריית  מסרה    עיריית  יחיד,  מתמודד  ניגש  שפרסמה  שלמכרז 

מינואר   המדינה  מבקר  למשרד  הסף    2019בתשובתה  תנאי  לדעתה,  כי 

שפרסמה שוויוניים, אינם מחמירים ו"הועתקו כמעט כולם" מהמכרז הקודם  

היא  אין  לדבריה,  מציעים(.  שלושה  ניגשו  )שאליו  נושא  באותו  שפרסמה 

לד או  לשער  גם  יכולה  משתתפים.  מעט  למכרז  ניגשו  מדוע  המועצה  עת 

בתיה  מזכרת  שפרסמה,    המקומית  למכרז  אחד  מתמודד  רק  ניגש  בה 

מסרה כי דרישותיה במכרז היו בסיסיות, רלוונטיות והכרחיות וכי אין מדובר  

ומוגזמות.   מופרכות  גזרבדרישות  האזורית  שלושה    המועצה  ניגשו  בה 

היא  אף  שפרסמה,  למכרז  סבירים,    מתמודדים  היו  המכרז  תנאי  כי  מסרה 

 מידתיים וענייניים ונועדו להבטיח שירות ראוי והולם. 

גם    הדומה  תשוב .2 גןנתנה  המקומית  מסרהיבנה-המועצה  היא  בינואר   . 

משתתפים    2019 למספר  ואפשרו  וברורים,  שקופים  היו  הסף  תנאי  כי 

רק נותן פוטנציאליים להשתתף במכרז. ואולם, היא לא הציעה נימוק לכך ש

שפרסמה.   במכרז  השתתף  ויחיד  אחד  המקומית שירותים  המועצה 

כי תנאי הסף היו סבירים וענו על הדרישות של    2019מסרה בינואר    פורדיס

הרשות. עוד מסרה המועצה שהיו משרדים שהתעניינו במכרז, ואף שעמדו 

אלפי מנשה בתנאים שנקבעו בו, לא ניגשו אליו. גם     המועצה המקומית 

ב בסיסיים.    2019מרץ  מסרה  במכרז  שנדרשו  הסף  תנאי  המועצה  כי 

המעיינות עמק  לא    2019מסרה בפברואר    האזורית  אף תנאי במכרז  כי 

מדי.   מגביל  טוביה היה  באר  האזורית  בינואר    המועצה  היא  אף  מסרה 

 
גן    המועצות המקומיותגבעת שמואל, כפר יונה, עכו, קריית ביאליק, קריית מלאכי;    עיריותה  53

האזוריותיבנה, מזכרת בתיה, פורדיס;   באר טוביה, בני שמעון, ברנר, דרום השרון,    המועצות 

 ון, חבל אילות, יואב, לב השרון, מרחבים, עמק יזרעאל, רמת הנגב. זבול

רהט;  עיריותה  54 גת,  המקומיות קריית  שלומי;    המועצות  פרדסיה,  נחף,  טורעאן,  אליכין, 

האזוריות מארג', הגליל התחתון, מטה יהודה, מנשה, עמק הירדן, שער  -בוסתן אל   המועצות 

 הנגב. 

העין;    עיריותה  55 ראש  העמק,  המקומיות  מגדל  נאות  המועצות  גדרה,  מנשה,  אלפי  אורנית, 

חנה פרדס  האזוריות כרכור;  -חובב,  המעיינות,    המועצות  עמק  השרון,  חוף  יבנה,  חבל  גזר, 

 שדות דן. 

)-כביםמ-מודיעין  העיריות  56 )  5רעות  המקומיות (;  4מתמודדים(, שפרעם  יעקב    המועצות  באר 

(;  5(, מעלה עירון )8(, מסעדה )6(, מבשרת ציון )4(, כפר שמריהו )4(, דיר חנא )5(, דבוריה )5)

 (.4(, מגידו )7קסום )-(, אל7בטוף )-אל המועצות האזוריות
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כי תנאי הסף שפרסמה סבירים והכרחיים בנוגע לנשוא המכרז. היא    2019

כל הארץ נותנים לרשויות מקומיות שירותים הוסיפה כי רק מעט משרדים ב

 בתחום של הנהלת חשבונות. 

לפי  כי  טוביה  באר  האזורית  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

עשרות  יש  הארץ  בכל  בדוח,  בהרחבה  מוצגים  ואשר  שאסף  נתונים 

מספר  ולכן  החשבונאיים,  השירותים  בתחום  המתמחים  שירות  ספקי 

סמה מקורו, כפי שיפורט להלן גם  המציעים הקטן שניגש למכרז שפר

דרישות שמרבית המתחרים  ,  בדרישות המגבילות שנוסחו בתנאי הסף

 הפוטנציאליים לא עמדו בהן. 

כי היא רואה לנכון לרכוש   2019מסרה בינואר    שלומי  המקומית  המועצה .3

 שירותים וייעוץ מזכיין שיש לו ידע וניסיון בתחום הרלוונטי נשוא המכרז.

בינואר  רהט    עיריית  .4 ורצתה    2019מסרה  הבראה  בתוכנית  מצויה  היא  כי 

 לוודא שתזכה במשרד עם גיבוי, שיוכל לתת מענה לכל משבר.

כי המכרז שוויוני   2019פברואר  במסרה    יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה .5

  2018והותאם לצרכיה הספציפיים של המועצה, שאוכלוסייתה מנתה בשנת  

כ  41-כ היה  הרגיל  ותקציבה  תושבים  מסרה    348-אלף  עוד  ש"ח.  מיליון 

הנהלת  מערך  את  ועדכני  נאות  יעיל,  באופן  לנהל  כדי  כי  המועצה 

בדרישות   ולעמוד  התקציבי  והמעקב  הגבייה  שונות  החשבונות,  רגולטוריות 

גודל כזה להעסיק עובדים  ובמשימות מיוחדות רבות, צריכה מועצה בסדר 

 מיומנים ובעלי ניסיון מקצועי. 

ניסו   האמורות  מהרשויות  מקומיות  רשויות  מיעוט    להסבירכמה  את 

 המתמודדים במכרז למתן שירותים חשבונאיים בנימוקים להלן:

כי תנאי הסף של המכרז   2019בינואר מסרה   ברנר  האזורית  המועצה .א 

כמה  התעניינו  המכרז  פרסום  לאחר  כי  וסבירים,  מידתיים  עניינים,  היו 

כי  העובדה  אותם.  רכשו  אף  משרדים  שני  וכי  המכרז  במסמכי  גופים 

בשליטת   לא  וגם  תלויה  "לא  יחידה  הצעה  במכרז  הוגשה  בפועל 

כ וכדאיות  אטרקטיביות  מהעדר  נבע  שהדבר  ויתכן  לכלית המועצה 

 לגורמים חיצוניים לבצע את השירותים ברשות קטנה כגון המועצה".

המדינה    אילות  חבל  האזורית  המועצה .ב מבקר  למשרד  מסרה 

דרישות  2019בפברואר   כלל  כי המכרז  היא  ורלוונטיות    אף  לגיטימיות 

מיקומה  בשל  בו  השתתפו  מועמדים  מעט  רק  וכי  השירותים  למתן 

הגיאוגרפי המרוחק של המועצה "אשר ברי כי המרחק ישפיע על מספר 

 המציעים במכרז".

כי הוגשו שתי הצעות    2019מסרה בינואר    אליכין  המקומית  המועצה .ג

בש אלא  הסף  בתנאי  החמרה  בשל  לא  המכרז  במסגרת  ל  בלבד 

 מגבלת המחיר החודשית שנקבעה בו.
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כי הייעוץ הכלול    2019מסרה בפברואר    פרדסיה  המקומית  המועצה .ד

ברשויות   לטענתה,  המקומיות.  לרשויות  ייחודי  המכרז  במסגרת 

ושונה   מורכבת  מיוחדת,  חשבונות  הנהלת  שיטת  נהוגה  המקומיות 

ובמלכ"רים  ציבוריות  בחברות  עסקיים,  בגופים  הנהוגה  מזו  ,  מהותית 

בניסיו בידע,  להחזיק  חובה  ביטוי  לידי  מביאים  הסף  תנאי   ן ולכן 

נמוכה,   תמורה  הובטחה  במכרז  לזוכה  כן,  על  יתר  רבים.  ובמקצועיות 

ונותני שירות שפנו לבקש שיתוקן הסכום כתנאי להגשת הצעה למכרז  

 נענו בשלילה. 

בפברואר    שמעון  בני  האזורית  המועצה .ה במועצה    2019מסרה  כי 

רבדי שונה מזה שבעיריות ובמועצות מקומיות "עקב -בנה דואזורית יש מ

האחריות לפעילות תקינה של הוועדים המקומיים. כך שנדרשת הכרות 

 רובדי". -והתמחות בנושא המוניציפלי והדו

בפברואר    טורעאן   המקומית  המועצה . ו הסף   2019מסרה  תנאי  כי 

בעלי מקצ עם  בתוך התייעצות  לניסיון העבר שלה,  בהתאם  וע נקבעו 

מקומיות  ברשויות  שפורסמו  דומה  בהיקף  מכרזים  שנלמדו  ולאחר 

 אחרות.

כי היא בחנה    2019מסרה בפברואר    השרון  דרום  האזורית  המועצה .ז

למאפייניי   אותן  והתאימה  במכרז  שהציגה  הסף  דרישות  את  בקפידה 

מ יותר  בה  שיש  איתנה  ברשות  מדובר  לדבריה,    3,000-המועצה. 

לש השנתי  ושתקציבה  עוד    375היה    2015נת  תושבים  ש"ח.  מיליוני 

בהשוואה   חריגות  היו  לא  מהמציעים  דרישותיה  כי  המועצה  מסרה 

 לדרישותיהן של רשויות מקומיות אחרות. 

תנאי הסף שקבעה   2019מסרה מפברואר    מלאכי  קריית  עיריית  .ח כי 

ידע   בעלי  וכי אלה אפשרו לכמה משרדים  ביותר  ומקלים  היו פשוטים 

להגיש את הצעותיהם. העירייה  וניסיון בתחום השירותים החשבונאיים 

הציעה בתשובתה שתי סיבות לכך שבמכרז השתתף מציע יחיד. האחת  

פ  - משתתפים  "הרתיעו"  שקבעה  המרביים  וטנציאליים;  המחירים 

הרזים,    -האחרת   תקציביה  מהמרכז,  המרחק  העיר,  מורכבות  "בגלל 

 ועוד ועוד". 

את    המדינה  מבקר  משרד לבחון  עליהן  כי  המקומיות  לרשויות  מעיר 

מוגשות  החשבונאיים  השירותים  בתחום  רבים  שלמכרזים  לכך  הסיבות 

הצעות מעטות בלבד. על הרשויות המקומיות להתאמץ להגדיל את מעגל  

בין הצורך  נכון  איזון  יצירת  היתר באמצעות  בין  אלה,  המציעים במכרזים 

התחרות   את  להגביר  הצורך  ובין  השירות  בתחום  מקצועיות  להבטיח 

 . סף תנאיכ המנוסחות דרישותבאמצעות בחינה מחודשת של ה
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 תנאי הסף להגשת הצעה

אזוריות  מועצות  שש  שפרסמו  בד 57במכרזים  מגבילות  דרישות  הוצבו  בר לא 

אכן   בהן  שהתקיימו  למכרזים  אחת.  מקומית  מרשות  ליותר  שירותים  אספקת 

 .58ניגשו כמה מתמודדים

חשבונאיים  שירותים  קבלת  בדבר  המכרזים  מסמכי  בדיקת  זאת,  לעומת 

  למשרד מבקר המדינה העלתה שהמגבלות   59רשויות מקומיות נוספות   16שהמציאו  

 שהן קבעו גרמו לכך שמעט מציעים התמודדו, כמפורט להלן:

 

תנאי סף מגבילים לאופן ההתאגדות הנדרש 

 מהמשתתפים 

 צורת ההתאגדות 

מקומיות  רשויות  חמש  שקבעו  הסף  ההתאגדות   60בתנאי  אופן  את  צמצמו  הן 

המקומיות בסמ"ה   המועצותהמותר למשתתפים במכרז, כלהלן: ארבע מהן )

א] עין  ומועאויה-ברטעה,    האזוריות   והמועצות  בתיה  ומזכרת  [סבלה 

תאגידהנגב  ושערזבולון   יהיה  המציע  כי  דרשו  שותפות  -(  או  בע"מ  חברה 

בלבד;   "תאגיד    יבנה  גן  המקומית  המועצהרשומה  יהיה  המציע  כי  דרשה 

הוטלה    מקומי". מדוע  המסבירים  מסמכים  המציאו  לא  האלה  הרשויות  חמש 

 המגבלה הזו על המשתתפים במכרז.

הנגב    המועצה שער  אחריהאזורית  הגבלת  מטעמי  כי  בתשובתה  ות מסרה 

משפטית ומטעמי תכנון מס, לא מקובל שנותן שירותים חשבונאיים יפעל כעוסק  

מאוגד.   שאינו  בסמ"ה מורשה  המקומית  בינואר    המועצה  בתשובתה  מסרה 

 -כי מפני שבשנים שקדמו לפרסום היה מצבה הכלכלי של המועצה גרוע    2019

מצד   תביעות  של  גל  מול  ועמדה  ניכרים  כספיים  גירעונות  צברה  ספקים, היא 

עובדים וקבלנים, מפני שלמועצה נקבעה תוכנית הבראה ומפני שנפתח לה תיק 

לה שירותים חשבונאיים  לפועל, היא סברה שנדרשים  איחוד בלשכת ההוצאה 

בלי  שוטפים  שירותים  לתת  ויוכלו  המאוגדים  כאלה  מנוסים,  משרדים  של 

בתיה  המקומיתהמועצה  להירתע מעומסי עבודה.   ל  מזכרת  כי  נוכח מסרה 

את   שיציגו  ביקשה  היא  יעילות  ומשיקולי  לה  הדרושים  השירותים  היקף 

ושיוכלו  תפקידים  בעלי  כמה  שבו  גדול,  משרד  בעלי  מציעים  רק  מועמדותם 

הנדרשים.   את השירותים  לה  זבולוןלספק  האזורית  בינואר    המועצה  מסרה 

חזק    כי קבעה את התנאי משום שהיה לה חשוב שנותן השירותים יהיה גוף   2019

 
 .דן שדות  ,המעיינות עמקיבנה, מגידו,  חבל, גזרקסום, -אל  57

  שבעה(;  במגידו)   ארבעה(;  שדות דןבו   המעיינות  בעמק,  יבנה  בחבל,  בגזר)שלושה מתמודדים    58

 קסום(.-באל)

יונה, עכו;    העיריות  59 עין א  מקומיותה   המועצותגבעת שמואל, כפר  סבלה  -בסמ"ה )ברטעה, 

בתיה;   מזכרת  יבנה,  גן  זבולון,    האזוריות  המועצותומועאויה(,  התחתון,  הגליל  טוביה,  באר 

 יואב, לב השרון, מטה יהודה, מנשה, מרחבים, רמת הנגב, שער הנגב.

 זבולון, שער הנגב.   המועצות האזוריותיבנה, מזכרת בתיה; גן , "הבסמ   המועצות המקומיות  60
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משבר  יעבור  השירות  נותן  אם  גם  השירות  את  לספק  יוכל  אשר  כזה  ויציב, 

 כלכלי או אישי. 

ומזכרת  יבנה  גן  משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות בסמ"ה, 

צורת  צמצום  בעצם  כי  הנגב  ושער  זבולון  האזוריות  ולמועצות  בתיה 

ציאליים ההתאגדות שהותרה למשתתפים במכרז הן הגבילו מציעים פוטנ

שעמדו בתנאי הסף האחרים ואלמלא מגבלה זו יכלו לגשת למכרזים. כך  

צומצמה התחרות, והדבר פגע בעקרון שוויון ההזדמנויות ובהזדמנות לקבל 

 הצעה בעלת איכות מיטבית בעלות נמוכה. 

 

 תנאי סף מצטברים מגבילים מדי  

חברות ומשרדים העוסקים    11-מועצות אזוריות קיבלו שירותים חשבונאיים מ   39

מהמועצות האזוריות קיבלו שירות מאותו נותן שירות )משרד א'(;   18בתחום זה.  

האזוריות   11 המועצות  מעשר  אחת  כל  ד'(;  )משרד  אחר  שירות  מנותן  אחרות 

 הנותרות קיבלה שירות מנותן שירות אחד )אחר בכל רשות(. 

)  39-מ  6 לעיל  האזוריות  ,  יהודה  מטה,  השרון  בל,  יואב,  זבולוןהמועצות 

את הצעותיהם מתמודדים  הנגב  שער,  מנשה ( דרשו במכרז שפרסמו שיגישו 

מועצות   ארבע  לפחות;  אזוריות  מועצות  לשלוש  חשבונאות  שירותי  המספקים 

( דרשו שיגישו נגבה  רמת  ,מרחבים,  תחתוןה  גליל ה,  טוביה  באראזוריות )

ל חשבונאות  שירותי  המספקים  מתמודדים  הצעותיהם  אזוריות  את  מועצות  שתי 

 . 61לפחות

מתמודד   אותו  האמורים.  המכרזים  מעשרת  בתשעה  אחד  מתמודד  זכה  בפועל 

)משרד א'( סיפק שירותים לאותן תשע מועצות אזוריות עוד קודם למכרזים אלו.  

( זכה המתמודד היחיד )משרד מרחבים  האזורית  המועצהגם במכרז העשירי )

מתמודד   למכרז,  שניגש  למכרז ד'(  קודם  עוד  שירותים  מועצה  לאותה  שסיפק 

 שפורסם. 

המסבירים    מסמכים  נמצאו  לא  האמורות  המקומיות  הרשויותעשר    של  בתיקיהן

יחד,    המגבילים  הסף  תנאי  נקבעו  מדוע כולם  אלו,  תנאים   מנעו שנקבעו. 

 . למכרז לגשת נוספים םיפוטנציאלי ממתמודדים למעשה

 ושער  מנשה,  מרחבים,  יואב,  זבולון,  התחתון  הגלילהאזוריות    המועצות

בתשובותיהן    הנגב אחר    -מסרו  או  כזה  דורשות   -בניסוח  אזוריות  מועצות  כי 

בהיבטים  )למשל  שונים  שמאפייניהן  מפני  שירותים  למתן  מיוחדת  התמחות 

שילוב   למועצה,  הממשלתי  המענק  גודל  ממשלה,  משרדי  מול  ייחודי  תקציב 

 
בים  לב השרון ומרח  המועצות האזוריותבעקבות פניית אחד המשתתפים הפוטנציאליים תיקנו    61

מתמודדים   הצעותיהם  את  שיגישו  דרשו  בתיקון  שפורסמו.  המכרזים  של  הסף  דרישת  את 

פורסם   לא  הסף  תנאי  תיקון  לפחות.  אחת  אזורית  למועצה  חשבונאות  שירותי  המספקים 

אלה    ת בעיתונו למועצות  במישרין  שפנו  הפוטנציאליים  המשתתפים  לידיעת  רק  הועבר  אלא 

 בשאלות הבהרה. 
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 שנקבעו הסף תנאי

 שפרסמו במכרזים
 אזוריות מועצות עשר

 מספר את הגבילו
 לשניים המתמודדים

 ומנעו בלבד
 ממתמודדים
 רבים פוטנציאליים

. למכרז לגשת נוספים
 נפגע בכך כי חשש יש

 שוויון עקרון
 ההזדמנויות

 

הוועדים המק היה  תקציבים של  לכן חשוב  לדבריהן,  המועצה(.  ומיים בתקציב 

ובמועצה  בכלל  בשירותים חשבונאיים  מומחיות  בעל  משרד  עם  להתקשר  להן 

אזורית בפרט. חלקן מסרו עוד כי לו היה בידיהן המידע שהתנאי שקבעו בתום  

לב עלול להגביל את כמות המשתתפים לאחד או לשניים, הן היו מתקנות את  

 תנאי המכרז. 

הנהלת   מרחבים  האזורית  צההמוע מקומית,  ברשות  כי  בתשובתה  מסרה 

תקציבית.  חריגה  ולמניעת  ביעדים  לעמידה  תקין,  לניהול  קריטית  החשבונות 

השירות במכרז שפרסמה, הכולל הן ידע נצבר הן הפעלת כוח אדם מיומן, חיוני 

וידע רב יכ ול  ביותר לתפקוד נאות. עוד מסרה המועצה כי רק גורם בעל ניסיון 

מראש   ומאושר  מאוזן  תקציב  פי  על  אמת  בזמן  המעודכן  כספי  מנגנון  לתפעל 

 והמלווה בבקרה ממוחשבת בזמן אמת על כל הוצאה והכנסה.

השרון    המועצה לב  המכרז,  האזורית  עריכת  במועד  כי  בתשובתה  מסרה 

סבירים   מקצועיים,  במכרז  שנקבעו  הסף  שתנאי  סברה  היא  עדכונו,  לאחר 

ושהם   פוטנציאליים ושוויוניים  משתתפים  של  רחב  למעגל  פנייה  מאפשרים 

ומבטיחים גם שהשירותים יבוצעו על ידי גורם בעל ניסיון מקצועי המתאים לסוג  

 הפעילות של המועצה בתחום זה ולהיקפה. 

היא מעסיקה מעט    התחתון  הגליל  האזורית  המועצה כי  בתשובתה  מסרה 

שיוכל לתת שירותים בנושאים אנשי כספים, ולכן היא מעוניינת להעסיק משרד  

 כספיים ובנושאי חשבות במגוון רחב של נושאים. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעשר המועצות האזוריות האמורות כי במצב 

הנוכחי   חשבונאיים    -הדברים  שירותים  מספקים  שירותים  נותני  שני  רק 

פרסמו   שהן  במכרזים  שנקבעו  הסף  תנאי  ויותר,  אזוריות  מועצות  לשתי 

ממתמודדים  הגבי ומנעו  בלבד  אלה  לשניים  המתמודדים  מספר  את  לו 

פוטנציאליים רבים נוספים לגשת למכרז. בכך עולה חשש כי נפגע עקרון  

למעשה   סומן  במכרז  שזכה  שהמתמודד  כיוון  השווה,  ההזדמנויות 

האלה.   המקומיות  הרשויות  עשר  בכל  המועדף  כמתמודד  מלכתחילה 

יות את התנאי שעל המתמודד לספק אילולא פרסמו עשר המועצות האזור

לאותם   ניגשים  היו  ומעלה,  אזוריות  מועצות  לשתי  חשבונאיים  שירותים 

מכרזים נותני שירותים רבים יותר, כפי שאכן קרה במכרזים שפרסמו שש  

   המועצות האזוריות שלא הציבו דרישות מגבילות כאלה.

 

 מגבלות נוספות 

כגון:   שונים,  נוספים  תנאים  קבעו  מסוימות  מקומיות  רשויות  כי  נמצא  בבדיקה 

מספר תושבים מזערי של הרשויות האחרות שלהן המציע מספק את שירותיו,  

המרחק בין משרדי הרשות המקומית ובין משרדי המציע, מספר המועסקים אצל 

שירותיו. את  להן  מספק  שהמציע  הרשויות  של  מזערי  תקציב  להלן   המציע, 

 הפירוט: 
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יונה כפר  חשבונאיים   :עיריית  שירותים  חשבון,  ראיית  לשירותי  במכרז 

היא דרשה שיגישו את    2017תקציביים וניהול תב"רים שפרסמה העירייה בשנת  

עיריות לפחות של  הצעותיהם משתתפים המספקים שירותי חשבונאות לשלוש 

המונות   לפחות.    30,000ערים  שנים  שלוש  במשך  זאת  לפחות,  בעת תושבים 

 תושבים.  22,000-פרסום המכרז מנתה אוכלוסיית כפר יונה כ

שלהן  העיריות  מספר  בדבר  הסף  בתנאי  הדרישות  צירוף  כי  העלתה  הבדיקה 

ומ השירות  במכרז  ניתן  ההשתתפות  את  למעשה  הגבילו  בעיר  התושבים  ספר 

,  יחיד  מתמודדפוטנציאליים בלבד. בפועל השתתף במכרז    מתמודדים  לשלושה

 והוא גם זכה בו.

כי התחשבה בצפי הגידול של   2019מסרה בתשובתה מינואר    עיריית כפר יונה

עוד בשנ ,  2021ת  אוכלוסייתה. לפי חישוביה, עם תושביה היו עתידים להימנות 

 תושבים.  30,000-היינו שנה לפני תום ההתקשרות עם נותן השירותים, יותר מ

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית כפר יונה כי אין זה ראוי לקבוע למכרז 

תנאי סף גבוהים באופן ניכר ממה שדרוש לעירייה באמת. לרשות מקומית  

ח  22,000המונה   שירותים  באספקת  ניסיון  נדרש  לא  שבונאיים  תושבים 

תושבים. עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי   30,000לשלוש רשויות המונות 

קביעת תנאי סף נוקשה פחות או המרתו באמת מידה היו יכולות להרחיב  

כפר  עיריית עבור  אולי אף להשיג ו באופן ניכר את מעגל המועמדים למכרז

 . הצעות טובות יותר יונה

שמואל גבעת  וייעוץ  :  עיריית  חשבונות  הנהלת  שירותי  לאספקת  במכרז 

העירייה   שפרסמה  כי  המתמודדיםנדרשו    2016בשנת  חשבונאי  הם    להוכיח 

מקומיות  רשויות  לשלוש  חשבונאות  שירותי  שנים  חמש  במשך  מספקים 

לפחות   מונה  מהן  אחת  כל  נדרשו 62תושבים   20,000שאוכלוסיית  עוד   .

 ק"מ מבניין העירייה.  20-לא יותר מ המתמודדים כי משרדיהם ישכנו במרחק של

ומספר  ניתן השירות  צירוף הדרישות בתנאי הסף בדבר מספר הרשויות שלהן 

התושבים ברשות והדרישה שמשרדי המציע יהיו קרובים לבניין העירייה אפשר  

ד'(. בפועל השתתף במכרז רק  -לגשת למכרז )משרדים א' ו  מתמודדים  לשנירק  

 , והוא שזכה בו. 1998נותן שירות ליישוב מאז )משרד א'(, ה אחד מתמודד

בינואר    שמואל  גבעת  עיריית  המדינה  מבקר  למשרד  היא   2019מסרה  כי 

סבורה שהתנאים שנדרשו במכרז סבירים ביותר ואינם מגבילים יתר על המידה.  

של  הסף  תנאי  לשינוי  בקשות  התקבלו  לא  זה  במקרה  כי  העירייה  מסרה  עוד 

המכרז, ואף מטעם זה דומה כי התנאים היו סבירים ומקובלים. העירייה הוסיפה  

חברות רק  מקומיות   כי  לרשויות  חשבונות  הנהלת  שירותי  במתן  המתמחות 

ולכן דרשה העירייה  לרשויות מקומיות,  יכולות לספק שירותי הנהלת חשבונות 

ניסיון כזה. יתר על כן, יש צורך בחברות המספקות את השירותים למספר רב 

של רשויות ושיש להן כוח אדם זמין כדי שיוכלו להמשיך לספק שירותים כאשר 

 
 תושבים.  26,000-רז מנתה אוכלוסיית גבעת שמואל כבעת פרסום המכ  62
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לספק  הע שיוכלו  כדי  וכן  לידה  לחופשת  יוצאים  או  חולים  העובדת  או  ובד 

 לעובדים הדרכה ועדכונים שוטפים. 

היו  הסף  תנאי  לו  כי  שמואל  גבעת  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

)ולא  מקומיות  רשויות  לשתי  שירות  המספקים  למתמודדים  מאפשרים 

-תו מונה פחות מלשלוש( או לכאלה המספקים שירות ליישוב שאוכלוסיי

איש להתמודד במכרז או אם הייתה מבטלת את הדרישה שמשרדי   20,000

עד   של  במרחק  ישכנו  יכולים   20המשתתף  היו  העירייה,  ממבנה  ק"מ 

לגשת למכרז מתמודדים רבים יותר. הדבר היה משיג את מטרות המכרז:  

והמחיר   האיכות  מבחינת  מיטבית  הצעה  שווה קבלת  הזדמנות  והענקת 

 י עניין. לבעל 

עכו:   חשבונאי  עיריית  וייעוץ  חשבונות  הנהלת  שירותי  לאספקת  במכרז 

בשנת   העירייה  להוכיח  2015שפרסמה  המתמודדים   מעסיקים   הם  כי  נדרשו 

  חשבון   רואי  מהם   שמונה   ושלפחות  מלאה   במשרה  קבועים  עובדים  40  לפחות

יגישו   ממוסד  בכלכלה  ראשון  תואר  בעליאו    מוסמכים כי  נדרש  עוד  מוכר. 

נוספות   הצעות מתמודדים המספקים שירותי חשבונאות לשתי רשויות מקומיות 

רגיל של לפחות   ובלתי  רגיל  מיליון ש"ח,    250לפחות, כאלה המנהלות תקציב 

 .63כל אחד מהם, מדי שנה 

לא נמצאו מסמכים המסבירים את בסיס השיקולים שלפיו    עכו  עיריית  בתיקי

העיריי את  קבעה  ובמיוחד  הסף,  בתנאי  שהוצבו  הקשיחות  ההגבלות  את  ה 

פחות משמונה רואי    ולא   עובדים  40הדרישה שיפנו מתמודדים המעסיקים דווקא  

 חשבון, בעודה זקוקה לרואה חשבון אחד בלבד.

כי היא מצאה לנכון לרכוש שירותים  2019מסרה בתשובתה מינואר  עכו  עיריית

יון בתחום הרלוונטי נשוא המכרז וכן מזכיין שיעמיד וייעוץ מזכיין שיש לו ידע וניס 

שיש  גדול,  משרד  בעל  לזכיין  נזקקה  לכן  מטעמו.  מועסקים  מעט  לא  לעירייה 

ניסיון במתן שירותים ברשויות דומות לעיריית עכו מבחינת היקף תקציבן.  בידו 

לעמוד  שייאלץ  וייתכן  דינמית  הזכיין  עם  ההתקשרות  כי  העירייה  מסרה  עוד 

וכי מספר המועסקים ביעדי ם, במצבים מיוחדים ובמטלות נוספות בלתי צפויות 

 שנדרש במכרז היה לצורך אומדן בלבד.

שהיא   הנוקשים  הסף  תנאי  כי  עכו  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

זכה    ,אחד  שירות  נותן  רקהציבה גרמו לכך שבמכרז התמודד   והוא אשר 

 בו. 

משרד מבקר המדינה מעיר לכל הרשויות המקומיות שנבדקו בעניין זה כי 

למתן   למכרזים  הסף  בתנאי  שקבעו  לדרישות  הסבר  נמצא  לא  בתיקיהן 

של   מסוימת  לכמות  השירות  אספקת  בדבר  הן  חשבונאיים  שירותים 

רשויות, בדבר גודל האוכלוסייה בהן ובדבר גובה התקציב הן בדבר מספר 

 . ירות מעסיק בכל רשותהעובדים שנותן הש

 
 מיליון ש"ח.  355-הסתכם בכ 2015התקציב הרגיל של עיריית עכו לשנת   63
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 מהרשויות חלק

 שנבדקו המקומיות
 במכרזים קבעו

 סף תנאי שפרסמו
 מנעו וכך, מגבילים

-רבת תחרות
 בין והוגנת משתתפים

 שירותי נותני
 חשבונאות

 פוטנציאליים

 

כי    עוד המדינה  מבקר  משרד  הרשויות   שקבעוהצירוף    ,בפועלמעיר 

כמה    המקומיות פוטנציאליים   מנע  מגבילים  סף  תנאישל  ממתמודדים 

  את  ןוהקטילגשת למכרז  חלקם אף בעלי ניסיון רב בשנים בתחום,  נוספים  

  זהמכר  של  העיקריות  המטרות  לחלוטין  הוחטאו וכך    ,המציעים  מעגל

השווה.    ונפגע ההזדמנות  מתן    תרומהתרמו    המגבילים  הסף  תנאיעקרון 

  םיחשבונאי  שירותיםמספקים    משרדיםרק כמה    ,שבפועל לעובדה    ניכרת

 ונפגעת התחרות בתחום זה. ,המקומיות רשויותחלק גדול מהל

 

אמנות זו מחייבת את  נ.  64משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה  הרשות המקומית

סמכותה    הרשות את  לדאוג  להפעיל  הציבוריכדי  המקומית.  לאינטרס    הרשות 

 ת לא שוויוני  הבהליך מסודר ושקוף כדי למנוע הקצא   משאביה  את  לחלקצריכה  

להבטיח   כדי.  65מניעת משוא פנים ושחיתותולהבטיח שמירה על טוהר המידות  ו

שהרשות המקומית תעמוד בחובתה זו, קבע המחוקק, בין היתר, כי התקשרויות 

מינהל   על  לשמור  היא  הפומבי  המכרז  תכלית  פומבי.  מכרז  באמצעות  ייעשו 

 . מתן הזדמנות שווה לכולותחרות הוגנת תקין, לרבות קיום 

סף   תנאי  שפרסמו  במכרזים  קבעו  שנבדקו  המקומיות  מהרשויות  חלק 

רבת  מגבילים, תחרות  מנעו  שירותי  -וכך  נותני  בין  והוגנת  משתתפים 

חשבונאות פוטנציאליים. הדבר פגע בעקרון השוויון וההגינות. כמו כן, יש 

יכולתן להשיג תנאים   נפגעה  כי  ומקצועיים    -חשש  יותר    -כספיים  טובים 

   מאלו שהשיגו להתקשרויות שביצעו.

 

 

 ניהול פרוטוקולים על ידי ועדת המכרזים 
עמד בעבר על החשיבות שברישום וניהול פרוטוקולים   כברבית המשפט העליון  

 : 66כהלכה, וכך נימק זאת 

התקינים, חייבת ועדה לרשום פרוטוקול אשר ישקף את    "כסדרי המינהל

אותו  בעקבות  שנתקבלו  ההחלטות  ואת  לפניה  שהובא  המידע  עיקרי 

הכללי    ...מידע המינהלי  במשפט  שורשיה  פרוטוקול  לכתיבת  החובה 

לדעת   המועמדים  של  זכותם  המינהל...  של  פעילותו  שקיפות  ובעקרון 

החלטו נתקבלו  מידע  איזה  יסוד  ועל  שנתקבלוכיצד  היא  ת  חובה   ...

עיקרי  את  למצער,  שישקף,  פרוטוקול  לנהל  הוועדה  על  המוטלת 

 
 .(2000) 220( 4, פ"ד נד)בלומנטל נ' עיריית רחובות 3638/99ראו לדוגמה בג"ץ   64

 (. 2013על )-, תק נ' הרטמן עילית עיריית נצרת   6145/12 םעמ"  65

 (.2004) 839, 817(, 3)נט"ד פ, ' עיריית תל אביב יפונאילן  3751/03"ץ בג  66
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הדברים שהיו בדיוני הוועדה ואת נימוקי הוועדה להחלטתה. מילוי חובה 

 זו מאפשר פיקוח ובקרה על התנהלות הוועדה ומבטיח שקיפות".

של   .1 המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  כי  העלתה   האזורית   המועצההבדיקה 

שכר יואב חשבות  חשבונות,  הנהלת  שירותי  למתן  במכרז  לדון  בבואה   ,

במאי   חשבון  ראיית  לבחור 201467ושירותי  "החליטה  הוועדה  כי  נכתב   ,

מתפקוד  המועצה  רצון  משביעות  התרשמה  הוועדה  יחידה...  בהצעה 

הנחה(". ואולם, הוועדה לא ניהלה פרוטוקול   5%החברה ומהמחיר שהוגש )

פשר ללמוד על פרטי הדיונים בוועדה, הסתייגויות שהעלו  כהלכה, כזה המא 

 חבריה ונקודות מחלוקת, אם היו כאלה.

יואב של   לכי בפרוטוקו  2019מסרה בתשובתה מינואר    המועצה האזורית 

ועדת המכרזים נרשמים עיקרי הדברים, אלה המשקפים את מהלך   ישיבת 

נוהל   לא  המדוברת  בישיבה  ועוד.  ההחלטה  נימוקי  ההסתייגויות,  הדיון, 

עוררה  לא  שהיא  וכיוון  יחידה  הצעה  הוגשה  שלמכרז  כיוון  רגיל  פרוטוקול 

 הסתייגויות. 

ממאי   .2 הנהל  2014ההחלטה  שירותי  לאספקת  במכרז  הזוכה  ת בדבר 

חשבון   וראיית  התקבלה   התחתון  הגליל   האזורית  מועצהלחשבונות 

לבחור  וההחלטה  המכרזים,  ועדת  חברי  שלושת  מבין  שניים  בנוכחות 

שקלול  עם  הראשון  במקום  "דורגה  שהיא  בכך  נומקה  הזוכה  בחברה 

המועצה   המקצועית".  הדעת  וחוות  רצון  שביעות  סקר  הכספית,  ההצעה 

יהלה פרוטוקול שישקף את דיוניה, הסתייגויות  האזורית הגליל התחתון לא נ

 ונקודות מחלוקות, אם היו.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצות האזוריות יואב והגליל התחתון כי הן  

וכך  ההחלטות,  בקבלת  השקיפות  ומעקרון  תקין  מינהל  מסדרי  התעלמו 

לכתוב   רבה  חשיבות  קיימת  התנהלותן.  על  ובקרה  פיקוח  אפשרו  לא 

דנה  פרוטוקול   היא  אם  גם  בוועדה,  שהועלו  הדברים  עיקרי  את  שישקף 

 בהצעה יחידה. 

 

 

נוכחות בישיבות ועדת המכרזים של מי שאינו  
 חבר הוועדה 

האזוריות    צוהוראות  ב להמליץ  נהמועצות  המכרזים  ועדת  על  כי  ראש  לקבע 

להכריע    איזו  המועצה המוסמך  הגורם  והוא  לאישורו,  לדעתה  ראויה  הצעה 

א  והמוסמך להמליץ על הזוכה במכרז ה  היחיד. הגוף  68במכרז  הזוכה  מיהו  סופית

 ועדת המכרזים. 

 
 . 2/2014מכרז פומבי מס'   67

 א. 40סעיף   68
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המכרזים  ועדת  על  האזורית,  המועצה  לצו  השנייה  התוספת  חובת   69לפי  חלה 

המכרז בוועדת  חבר  שאינו  שמי  לוודא  עליה  זה  ובכלל  הוזמן  סודיות,  ולא  ים 

 להשתתף בישיבה מישיבותיה לא ישתתף בה. 

ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במהלך עבודתה  חובת המכרזים,  על פי תקנות  

רשאית   המכרזים  ועדת  חיצוניים.  ויועצים  במומחים  או  פנימיים  מקצוע  באנשי 

החלטתה בהסתמך  את  לאמץ חוות דעת הנראית לה סבירה ומבוססת, ולגבש  

ההכרעה    ,ולםא ו.  70עליה  וסמכות  הדעת  שיקול  כי  בידיהיודגש  בלבד.    נתונים 

למומחים וליועצים מותר לייעץ לוועדה, אך אסור להם להשתתף בתהליך הסופי 

זאת מכיוון שהשתתפות פעילה של מי שאינו נמנה    ,71של בחירת הזוכה במכרז 

לעקרון   בניגוד  הינה  המכרזים  ועדת  בדיוני  הוועדה  חברי  של  על  עצמאותה 

 הוועדה בקבלת החלטות.

המכרזים   ועדת  ישיבת  של  בפרוטוקול  ממאי    יואב  האזורית  מועצהבמעיון 

השתתפו בה, מלבד שני חברי הוועדה וממלא מקום הגזבר, גם  עולה כי    2014

הוועדה.   חברי  עם  נמנים  שאינם  התפעול,  מחלקת  ומנהל  המועצה  מנכ"לית 

לעיל(, אי אפשר לוודא כי הם לא נכחו   בהיעדר רישום פרוטוקול כהלכה )ראו

 בדיון בעת ההצבעה על הזוכה.

כי מנכ"ל המועצה הוא    2019מסרה בתשובתה מינואר    יואב  האזורית  המועצה

ניהולי האמון על פי דין על היבטי מכרזים ברשויות המקומיות,  -הגורם המינהלי

הת מנהל  כי  המועצה  מסרה  עוד  הכרחית.  הוועדה  בישיבת  לא  ונוכחותו  פעול 

 השתתף בדיון ובהחלטה על זהות הזוכה במכרז.

המדינה   מבקר  כי    למועצהעיר  ממשרד  יואב  הבהירה  האזורית  לא  היא 

בטרם   בדיון  נחוצה  הייתה  בכלל  התפעול  מנהל  של  נוכחותו  מדוע 

מבקר  משרד  מעיר  עוד  במכרז.  הזוכה  זהות  על  ההחלטה  התקבלה 

תקנו פי  על  לפעול  ראוי  כי  למועצה  אם  המדינה  גם  המכרזים  חובת  ת 

אפוא   להקפיד  עליה  מועצה.  על  חלות  אינן  אלה  ישתתפו  שתקנות 

  מועצה המחלקות  מ  נהלייומ אנשי דרג מקצועי  בישיבות ועדת המכרזים רק  

 שכן   ,להשתתף בהצבעותיה  להםובכל מקרה אל  ,  בדיוןנוכחותם נחוצה  ש

  6חובת שמירת הסודיות של דיוני הוועדה הקבועה בתקנה  להדבר מנוגד  

לנהל    .בצו  השנייה   בתוספת  להוראות גם  החובה  מוטלת  המועצה  על 

בסופו,   בו  נכח  לא  בדיון  מהמשתתפים  מי  ולציין  כהלכה  פרוטוקול 

 כשהוועדה קיבלה החלטה.

 

 
 להוראות שבתוספת השנייה בצו. 6תקנה   69

ופ  2400/91בג"ץ    70 בנין  בפתחיבוני  נ' -תוח  בע"מ  נתניה  תקוה  פ"ד  עיריית    73,  69(  5)מח, 

(1991.) 

כי  111עמ'    מכרזים,  71 חלות על השלטון המקומי, אך ראוי   המנחים  הקווים. אומנם התקנות אינן 

המרכזי    פועלת  שלאורם השלטון  של  המכרזים  בשלטון    את  גם  ינחוועדת  המכרזים  ועדות 

 המקומי.
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  (העובדים)העסקת   משרות איוש

 קביעת תנאי סף -אי 
נועד לשמש כלי    1992ניתוח העיסוקים הישן שפרסם משרד הפנים בשנת  קובץ  

משרות   לאיוש  מכרזים  פרסום  בעת  ולהנחותן  המקומיות  לרשויות  ניהולי  עזר 

ולתנאי הסף הנדרשים. באוגוסט   בנוגע להגדרות התפקידים  ברשות המקומית 

תפקיד    2012 הגדרות  "קובץ  מיוחד,  מנכ"ל  חוזר  הפנים  משרד  מנכ"ל  פרסם 

 הקובץ המעודכן(.   -בשלטון המקומי" )להלן 

בקובץ המעודכן מופיעים ארבעה סוגים של תנאי סף במכרז לאיוש משרה: ידע  

משרד   קבע  חוזר  באותו  ניהולי.  וניסיון  מקצועי  ניסיון  מקצועי,  רישוי  והשכלה, 

הפנים כי תנאי הסף למכרזים, כפי שהם מפורטים בקובץ העיסוקים המעודכן,  

אפשר   יהיה  לא  הקובץ,  של  הרשמי  פרסומו  ממועד  החל  כן,  ו"על  מחייבים, 

לקלוט אדם לתפקיד אם אינו עונה על תנאי הסף המוגדרים בנוסח המכרז של  

 אותו תפקיד". 

ולהוסיף תנאי   לא תהא רשאית להחמיר  כי הרשות המקומית  נקבע בחוזר  עוד 

היא  אך  התפקידים,  בהגדרות  המפורטים  לתנאים  מעבר  פי   סף  על  רשאית, 

הרשות   מדיניות  פי  על  וזאת  נוספים,  תנאים  או  תנאי  להוסיף  דעתה,  שיקול 

השוויון   התקין,  הציבורי  המינהל  עקרונות  על  שמירה  ובתוך  המקומית 

מקומיות  רשויות  הסף,  תנאי  החמרת  על  הגורף  האיסור  לעומת  והתחרותיות. 

ר התפקיד, אך רק  רשאיות להקל בתנאי הסף בנוגע לדרישות המפורטות בתיאו

אישורו. הקובץ   וקיבלו את  לאחר שפנו למשרד הפנים בבקשה מנומקת בכתב 

פברואר   בתחילת  מחייב  והפך  רשמי  באופן  פורסם  ליוני 2014המעודכן  נכון   .

 תפקידים ברשויות המקומיות.  140-, פורסמו הגדרות ל2018

חיצוניים   משרדים  עם  התקשרו  מקומיות  רשויות  כי  העלתה  לקבלת הבדיקה 

ש בתפקידים  חשבונאיים  המקומיות,שירותים  הרשויות  עובדי  בעבר  כגון    עשו 

 מנהלי חשבונות, חשבי שכר ויועצים למיניהם.

 

 היעדר תנאי סף למשרות שיאוישו 

 ומזכרת   אורנית  המקומיות  המועצות  ,יונה  כפר  עירייתכי  העלתה הבדיקה

לא דרשו כלל במכרזים שפרסמו תנאי    טוביה  באר  האזוריתה  והמועצ  בתיה

 . עובדים מטעם נותן השירותב שוישיאו למשרותסף 

כי היועץ המקצועי שהכין את   2019מסרה בתשובתה בינואר    יונה  כפר  עיריית 

בהתאם   האדם  כוח  את  להעמיד  יוכל  במכרז  שהזוכה  בכך  שדי  סבר  המכרז 

סף, וכי לא נכון    לנדרש בתנאים הנוספים שפורסמו, תנאים שאינם בגדר תנאי 

 יהיה להגביל את תנאי המכרז מלבד זאת. 
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במכרז שפרסמה למשרות  כי מסרה בתשובתה  טוביה  באר  האזורית  המועצה

 שיאייש נותן השירות נקבעו תנאים שאינם תנאי סף.

כי   לעיל  הרשויות המקומיות שהוזכרו  לחמש  מעיר  משרד מבקר המדינה 

בתנאי  -אי מקצועיות  דרישות  של  הכללת  הגשה  לגרום  עלולה  הסף 

מועמדים שכישוריהם נמוכים מהנדרשים לתפקיד ופגיעה בתנאי התחרות 

 בין המשתתפים במכרז.

 

 במכרז  הסף דרישות ביטול

 רעות-מכבים -עיריית מודיעין 

פרסמה בנובמבר    ( העירייה  -  זה   בחלק )להלן    רעות-מכבים-מודיעין  עיריית

 מכרז למתן שירותי ראיית חשבון, חשבות שכר והנהלת חשבונות ושכר.  2015

עובדים  דרישה  הכללנ  מכרזב יועמדו  העירייה  לרשות  האלה:    כי  בתפקידים 

ראש בעיקר בתפקידי יועץ לעירייה והנחיות העובדים, וכן    -  רואה חשבון שותף

דרישות ראשי.  וחשב  ראשי  חשבונות  מנהל  המכרז    -)להלן  המכרז    צוות, 

סף    כללוהראשוני(   בתפקיד  ההשכלה,  ה  בתחומיאלו    לתפקידיםתנאי  ניסיון 

בתחומי הניסיון לתפקידים   הדרישותעבודה ברשויות מקומיות.  השנות  בוותק  וה

מאלו שבקובץ העיסוקים המעודכן, ואילו הדרישות   יותר  מחמירותהיו    שפורסמו

 בתחומי ההשכלה היו קלות יותר. 

על בעק בעיקר  שהלינו  הסף,  לתנאי  בנוגע  המציעים  של  ושאלות  פניות  בות 

ובדצמבר   הסף,  תנאי  בוטלו  במכרז,  העירייה  העירייה   2015דרישות  פרסמה 

 המכרז המתוקן(.  -תיקון למכרז שפורסם בנובמבר )להלן 

  לא נכללו דרישות כלשהן בכל הנוגע להשכלה ולניסיון   72נמצא כי בתיקון למכרז 

בקובץ   פרסם  הפנים  שמשרד  פי  על  אף  האלה,  התפקידים  מבעלי  הנדרשים 

העיסוקים המעודכן דרישות סף לתפקידי מנהל החשבונות הראשי וחשב השכר  

מנהל  לתפקיד  מועמדות  הגיש  האמור  המכרז  במסגרת  מכך  כתוצאה  הראשי. 

מציע הראשי  בלבד.   החשבונות  חשבונות  בהנהלת  קורס  כללה  שהשכלתו 

 . 73בתיקון למכרז נקבע כי תזכה ההצעה שתקבל את הניקוד המרבי

מסרה בתשובתה בעניין זה שדרישתה בתיקון    רעות-מכבים-מודיעין  עיריית 

את  לקבוע  נועדה  הניקוד המרבי  את  תזכה ההצעה שתקבל  במכרז  כי  למכרז 

איכות פי  על  המועמדים  כישורי  אמור ציון  היה  ביותר  הגבוה  האיכות  ציון  ם. 

 
רואה חשבון שותף,    72 לתפקידים  ניקוד  בו טבלת  ונכללה  "איכות ההצעה",  בפרק  נעשה  התיקון 

ח  מנהל  צוות,  השכלה,  ראש  כללית,  התרשמות  המידה  אמות  לפי  ראשי,  וחשב  ראשי  שבונות 

 ניסיון, ידע וותק.  

בניסיון    73 להחזיק  המועמדים  נדרשים  מרבי  ניקוד  קבלת  לצורך  כי  נקבע  למכרז  התיקון  לפני 

בתפקיד ראש צוות, מנהל חשבונות ראשי או חשב שכר ראשי ברשות מקומית, בהתאם לתפקיד;  

יהיה בעל תואר שני; גם נדרש שראש הצוות, מנהל החשבונות הראשי וחשב  ראש הצוות צריך ש

 ק"מ מהעירייה.  100-השכר הראשי יתגוררו במרחק של פחות מ



 2019 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות |    112

ההתקשרות   ואולם  ביותר,  הטובים  הכישורים  בעלי  שמועמדיו  למציע  להינתן 

 עצמה נועדה להיעשות עם המציע, ולא עם המועמדים מטעמו.

פרסום של -רעות כי אי-מכבים-משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין

ניסיון   ושנות  להשכלה   תפקידים   של  לאלו  ים הזה  לתפקידיםדרישות 

 אמוריםה משרד רואי חשבון פרטיים    עובדי  עבור קבועים בגזברות העירייה  

  הצעותלכך שהוגשו    ם לתפעל את כל מערך הנהלת החשבונות שלה גר

נמוכים   כישורים  בעלי  מועמדים  בעלי   .מהנדרששל  עובדים  קבלת 

הנהלת   עבודת  באיכות  לפגיעה  להביא  עלולה  נמוכים מהנדרש  כישורים 

 החשבונות.

 

 מועמדת לתפקיד ראש צוות  

  2015  בנובמבר  רעות-מכבים-מודיעין  עירייתבמכרז הראשוני שפרסמה   .1

צוות.    המשר  לאיוש  דרישהנכללה   ראש   נדרש   לתפקיד  הסף  בתנאישל 

עד    שהמרחק יהיה  המועמד  של  מגוריו  למקום  העבודה  ק"מ.    100ממקום 

יומית -דרישה זו הגיונית מפני שהתפקיד ראש צוות מחייב נוכחות כמעט יום

המתוקן,  במכרז  זו  דרישה  את  ביטלה  העירייה  כי  נמצא  העבודה.  במקום 

בעקבות פניית המציע שזכה במכרז. בתיקי העירייה לא נמצא נימוק לביטול 

 הדרישה.

צוות,  .2 ראש  תפקיד  לאיוש  מועמד  להציג  המציע  נדרש  המתוקן  במכרז 

משרה    50%שעבודתו "תהיה במשרדי העירייה ו/או שלוחותיה", בהיקף של  

ידי   זהותו של ראש הצוות "תאושר תחילה על  כי  לפחות. במכרז נקבע גם 

 הממונה )גזבר( בטרם מינוי לתפקיד". 

כה בסופו של דבר במכרז  אחד מארבעת המשרדים המתמודדים, האחד שז

)להלן   מטעמו  כמועמדת  העמיד  חשבון    -המתוקן,  רואת  המועמדת( 

 לתפקיד ראש צוות.

המכרזים שראיינה את    מהפרוטוקול של ועדת המשנה המקצועית של ועדת

המועמדת עולה כי המתמודדת שזכתה מתגוררת בעכו. "היא מנהלת צוות  

מטול אונו,  )קריית  מקומיות  רשויות  חמש  וכפר  של  יעקב  באר  שלומי,  ה, 

-מודיעין  בעירייתיונה(", ונמצאת בכל רשות פעם בשבוע. אשר לנוכחותה 

נכתב כי בעת שהציגה את מועמדותה לתפקיד ציינה כי "לא   רעות-מכבים

יו"ר    יודעת כמה היא תהיה כאן". ידי ממלא מקום  כאשר הגזבר נשאל על 

ל המועמדת הוא ענה כי  ועדת המכרזים אם אין בעייתיות במקום מגוריה ש

יחד   טובה.  הייתה  לציונים שניתנו. ההתרשמות  לראות בהתאם  יכול  "אתה 

ככל שהיא   הזכות  לעירייה  תנאי המכרז שמורה  לפי  כי  מציין  אני  זאת  עם 

לא   שהוא  יימצא  אם  מסוים  צוות  איש  החלפת  את  לבקש  לנכון  תראה 

 לשביעות רצון העירייה". 

ה ניקוד )ציון( למועמדת לתפקיד ראש צוות  עוד נמצא כי ועדת המכרזים נתנ

הכישורים  כללית,  התרשמות  האלה:  המידה  אמות  לפי  המשרד  מטעם 



 113|      חשבונאיים שירותים לקבלת  חיצוניים משרדים עם מקומיות  רשויות של התקשרויות

לא  הוועדה  הוועדה.  התרשמות  וכן  וותק,  ידע  ניסיון,  השכלה,  שהציגה, 

החשיבה באמות המידה שקבעה את מידת הנוכחות הצפויה של כל מועמד  

 , ולכן לא ניתן ניקוד על כך. )מטעם המתמודד( כנושא שעליו יינתן ניקוד

עובדת  אלא  המועמדת  התפקיד  את  איישה  לא  דבר  של  בסופו  כי  נמצא 

משל   נמוכים  היו  הוועדה  לה  שנתנה  הניקוד  פי  על  שכישוריה  אחרת, 

"  רעות-מכבים-מודיעיןעיריית  המועמדת.   כי  בתשובתה  מידת  מסרה 

לא הוגדרה במסגרת נספח האיכות כנושא עליו    מנהלת הצוותהנוכחות של  

 " לא אפשר היה לתת ניקוד על כך. יינתן ניקוד ועל כן

רעות כי במסגרת  -מכבים-משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין

נוכחותו   למידת  גם  ניקוד  לקבוע  עליה  היה  במכרז  הזוכה  קביעת 

ש מהעובדה  לתפקיד.  מועמד  כל  של   יכלה  לא   המועמדתבעבודה 

בגלל   במכרז  נדרשש  בהיקף  העירייה  במשרדי  נוכחת  להיות  להתחייב

מקום מגוריה המרוחק עולה לכאורה שהיא הוצבה בתפקיד ראש צוות  

כוונה   שום  וללא  במכרז  יזכה  שהמשרד  להבטיח  כדי  רק  במכרז 

המשרה   את  יום  של  בסופו  לאייש  הכוונה  אי  בשל  אותו.  שתאייש 

במועמדת   צוות  שהמשרד  לראש  לוודא  העירייה  יכלה  לא  שהוצגה, 

שזכה במכרז אכן יעמיד ראש צוות שיענה על כל הדרישות שהציגה  

 ועדת המכרזים שלה לתפקיד.

 התפקידים   בעלי  לכלל  ניסיון  דרישות  כאמור  נכללו  לא  המתוקן  במכרז .3

ראש צוות בפרט.   ולתפקידעל נותן השירות להעמיד לטובת העירייה,    שהיה

עשר   של  ניסיוןלדוגמה, בתנאי הסף שבוטלו נדרש למשרת ראש צוות    ,כך

 ברשויות   ניסיון  שנות  וחמש   התפקיד  בתחום  ניסיון  שנות  חמש:  שנים

בוועדת  מקומיות המדינה,  מבקר  למשרד  שהומצא  מתיעוד  שעולה  כפי   .

נשאלו לניסיונם   המכרזים  בנוגע  ניקוד,  להם  ניתן  ואף  שאלות,  המועמדים 

רעות? האם  -מכבים-בעבודה, כגון: האם יש לך ניסיון ברשות בגודל מודיעין

 ניהלת צוות עובדים? אם כן, מהו גודלו של הצוות? 

רואת חשבון אשר מקורות  ידי  על  אויש בסופו של דבר  כי התפקיד  נמצא 

כי היא   עובדת כשש שנים במשרדי החברה שזכתה  החיים שהגישה עולה 

וברשויות  בכלל  צוות  כראש  בעבודה  ניסיון  כלל  לה  אין  ואולם  במכרז 

 מקומיות בפרט. 

במהלך   זה  בעניין  המדינה  מבקר  משרד  לעובדי  מסר  העירייה  גזבר 

ביוני   בעירייה    2018הביקורת  צוות  ראש  בתפקיד  ראש  כי  גם  משמש 

 ושותף.  רואה חשבוןשהוא  ,המשרד

רעות כי גם על פי -מכבים-רד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעיןמש

באופן   צוות  ראש  התפקיד  את  לאייש  יש  המתוקן,  המכרז  דרישות 

שזכה במכרז. אין די   קבוע בעובד או עובדת ממשרדו של נותן השירות

גם   ישמש  נוספים,  רבים  לו תפקידים  אותו משרד, אשר  בכך שראש 

 בתפקיד זה.
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מבקר המדינה לעירייה כי ביטול תנאי הסף הקודמים עוד מעיר משרד  

קביעת תנאי סף כלשהם לתפקיד  -לתפקיד ראש צוות, ללא נימוק, ואי

הזוכה  של  בעובדת  המשרה  את  לאייש  אפשרו  המתוקן  במכרז  זה 

ברשויות  צוות  ראש  בתפקיד  קודם  ניסיון  כלל  לה  היה  שלא  במכרז 

 המקומיות. 

 

 

או   לההשכ תו דריש ללא  מו שפורס  יםמכרז
 ניסיון 

במרץ   עכו  עירייתשפרסמה    וכלכלי  חשבונאי  ייעוץ  רותייש  למתן  במכרז  .1

נדרש  2015 וזוטרים(  בכירים    הלטובת  להעמיד  השירות  נותן   )לתפקידים 

חשבונות:   הנהלת  תפקידי  זיכוי שלושה  פקודות  לעשיית  חשבונות  מנהלת 

ושתי  לספקים.    והזמנות  התשלומים  מערך  לניהול  חשבונות  לא מנהלות 

 תפקידים אלו. ל והניסיוןפורטו דרישות ההשכלה 

בהצעתו   המציא  אומנם  במכרז  שזכה  המשרד  כי  עוד    עכו   לעירייתנמצא 

והניסיון של העובדים הבכירים שהציע לתפקיד,  מסמכים בדבר ההשכלה 

על השכלה של שלושה מ לא המציא מסמכים    74נהלי חשבונות אולם הוא 

 לא דרשה זאת ממנו. עכו ועירייתשהציע לתפקיד, 

רלוונטיים   בתשובתה  מסרה  עכו  עיריית מסמכים  לצרף  חויב  המציע  כי 

 .שהוא מעסיקבדבר השכלה וניסיון של העובדים הבכירים 

שפרסמה   .2 חשבון  וראיית  חשבונות  הנהלת  שירותי  לאספקת  במכרז 

ניסיון   2014במרץ    התחתון  הגליל   האזורית  המועצה דרשה  לא  היא 

לטובתה   להעמיד  השירות  נותן  על  שהיה  התפקידים  לארבעת  מקצועי 

חשבון   רואה  חינוך,  מנהל  חשב  חשבונות,  מנהל  ראשי,  חשבונות  )מנהל 

 מלווה(. 

מנהל החש לתפקיד  מנהל אשר  ידי  על  יאויש  הוא  כי  במכרז  נקבע  בונות, 

סוג   חשבונות  הנהלת  תעודת  בעל  מגישי    2חשבונות  שני  אולם  לפחות, 

ההצעות למכרז לא נדרשו להמציא מסמכים שיעידו כי הם עומדים בתנאי  

אפשר    וממילא שפורסם,   שמהם  חיים  וקורות  תעודות  הגישו  לא  גם  הם 

 ם הנדרשים.ללמוד שלמועמדים למשרה יש הכישורי

 
פרסמה    74 שהעירייה  המכרז  של  במפרט  נדרשה  והתאמות  לביטוחים  חשבונות  מנהלת  לתפקיד 

סוג   חשבונות  מנהלת  של  לתפ  3השכלה  מדופלם;  חשבונות  מנהל  או  מנהלת  לפחות  קיד 

סוג   חשבונות  מנהל  של  השכלה  המפרט  לפי  נדרשה  בנקים  להתאמות  לפחות;    3חשבונות 

השכלה   במפרט  נדרשה  ההנדסה  באגף  חשבונות  לניהול    2סוג    חשבונות   מנהל   של לתפקיד 

 לפחות. 
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עכו    משרד לעיריית  מעיר  המדינה  במכרז    עליההיה    כימבקר  לפרט 

שהוגדרו   התפקידים  מבעלי  אחד  מכל  המקצועיות  הדרישות  שערכה מהן

מבקר   משרד  בעיניו.  בכירים  שאינם  התפקידים  בעלי  לרבות  במכרז, 

לפי כללי    כיתחתון  הגליל  ה  האזורית  למועצההמדינה מעיר לעיריית עכו ו 

שיוצבו ימ לעובדים  כי  במכרז  לדרוש מהמתמודדים  עליהן  היה  תקין  נהל 

ללמוד  אפשר  שמהם  חיים  וקורות  תעודות  יצורפו  משרה  לכל  מטעמם 

ומדים בתנאים שנדרשו. משלא נדרשו המסמכים האלה, אי אפשר  שהם ע

 עונים על הכישורים שנדרשו.  םתפקידיהאת  שאיישו כי העובדים  דא ולו

 

 

 החמרה או הקלה בתנאי הסף 

  תנאי סף מסוג השכלה וניסיון בעבודה

מקומיות   16-ב בשלושה   75רשויות  וניסיון  השכלה  מסוג  הסף  תנאי  נבדקו 

)חשב    לטובתן  להעמיד  שירות  נימנות  דרשו  המקומיות  שהרשויותתפקידים  

בין   הבדלים  העלתה  הבדיקה  ראשי(.  חשבונות  ומנהל  חשבונות  מנהל  שכר, 

המכרזים שפרסמו הרשויות בנוגע לדרישות הסף מהסוג האמור וגם הבדלים בין  

 שות שנקבעו בקובץ העיסוקים המעודכן, כלהלן: הדרישות שפורסמו לדרי

 

   החמרת תנאי הסף של הניסיון בעבודה 

מהמתמודד    תנאי הסף לתפקיד חשב שכר בקובץ העיסוקים המעודכן דורשים

  (תעודת חשב  וכןשנות לימוד או תעודת בגרות    12מלבד השכלה של  לתפקיד )

ברשויות   שנים  שלוש  במשך  שכר  ניהול  בעבודת  ניסיון  א'  גם  ברמה  מקומיות 

מ יותר  שבהן  בערים  ברשויות    100,000-)עיריות  שנתיים  במשך  או  תושבים( 

עד   שבהן  בערים  )עיריות  ב'  ברמה  ג'    100,000מקומיות  ברמה  או  תושבים( 

 )מועצות מקומיות ומועצות אזוריות(. 

נותן    אליכין  מקומיתה  מועצההואולם,   שיעסיק  השכר  חשב  כי  דרשה 

ניסיון,   יהיה בעל עשר שנות    יואב  אזוריתה  המועצההשירותים החשבונאיים 

 והמועצותשבע שנים,    -  גדרה  מקומיתה  מועצההדרשה שמונה שנות ניסיון,  

 דרשו חמש שנות ניסיון.  גזרו ' מארג-אל בוסתן האזוריות

  2019תשובתה מינואר מסרה למשרד מבקר המדינה ב  יואב  האזורית  המועצה

, סמוך לפרסום קובץ העיסוקים המעודכן, ולכן 2014כי המכרז פורסם באפריל  

מסרה בתשובתה    גדרה  המקומית  המועצהלא יכלה להתייחס אליו במכרז.  

 
שמואל  העיריות  75 ביאליקיקרירעות,  -מכבים-מודיעין,  גבעת  ,  אליכין  המקומיות  המועצות;  ת 

, דרום  גזר',  מארג-בוסתן אל ,  ברנר,  בטוף-אל  האזוריות  מועצות ה ; כפר שמריהו, טורעאן, גדרה

  .שער הנגב, עמק המעיינות, עמק הירדן, לב השרוןהשרון, 
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רשאית    2019בינואר   מקומית  רשות  כי  נקבע  המעודכן  העיסוקים  בקובץ  כי 

 להחמיר בתנאי הסף.

למוע מעיר  המדינה  מבקר  את  משרד  פרסמה  היא  כי  יואב  האזורית  צה 

המכרז כמעט חודשיים לאחר פרסום קובץ העיסוקים המעודכן, והיה בידה  

למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד  המכרז.  את  אליו  להתאים  זמן  די 

הסף   תנאי  את  להחמיר  רשאית  אכן  מקומית  רשות  כי  גדרה  המקומית 

ה בחוזר  שנקבע  כפי  אולם,  העיסוקים,  בקובץ  מפברואר שנקבעו  מנכ"ל 

דעת  2014 חוות  לקבל  עליה  היה  מחמירים  סף  תנאי  קביעת  לשם   ,

 משפטית בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות, והיא לא נהגה כך. 

היה  כי  האמורות  המקומיות  הרשויות  לחמש  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

עליהן לנהוג כפי שנקבע בקובץ העיסוקים המעודכן ולא להחמיר בתנאי  

ניסי  שנות  בעלי   -ון  הסף  נוספים,  מתמודדים  השתתפות  לעודד  כדי  גם 

 פחות שנות ניסיון בענף. 

 

 החמרת תנאי הסף של ההשכלה 

קורס  שסיים  מי  יהיה  חשבונות  שמנהל  נדרש  המעודכן  העיסוקים  בקובץ 

מסוג   חשבונות  בדרישות  2בהנהלת  החמירו  מקומיות  רשויות  חמש  אולם   ,

 להשכלתו של מנהל החשבונות, כלהלן: 

ויואב גזר  האזוריות  מסוג    המועצות  חשבונות  מנהל  של  השכלה  ;  3דרשו 

הנגב ושער  השרון  לב  האזוריות  מנהל דר  המועצות  של  השכלה  שו 

המקומית או תואר אקדמי בחשבונאות או כלכלה;    3חשבונות מסוג   המועצה 

 דרשה השכלה של מנהל חשבונות מדופלם. אליכין

מסרה בתשובתה כי התפקיד שפרסמה דורש   הנגב  שער  האזורית  המועצה

וכספים   הנהלת חשבונות  מהם  אחד  עירוניים, שלכל  תאגידים  לארבעה  מענה 

ן מצאה לנכון להחמיר את הדרישות באופן סביר ומידתי, כפי שאף נפרדת, ולכ

לעשות.   התיר  הפנים  כי    גזר  האזורית  המועצהמשרד  בתשובתה  מסרה 

במסגרת הבהרות שניתנו למשתתפים הפוטנציאליים, תוקנה דרישת ההשכלה  

 . 2למנהל חשבונות מסוג 

המכרז  משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית שער הנגב כי דרישת  

מהנדרש   בהרבה  גבוהה  הייתה  החשבונות  מנהל  של  השכלתו  בעניין 

פברואר   עד  תקף  שהיה  העיסוקים  את    -  2014בקובץ  שפרסמה  המועד 

 המכרז.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית אליכין ולמועצות האזוריות 

הסף   בתנאי  יותר  גבוהה  דרישה  הצבת  כי  הנגב  ושער  השרון  לב  יואב, 

בהן   ומנעה  והשוויון  התחרות  בעקרון  פגעה  החשבונות  למנהל  השכלה 

לאותו  פוטנציאליים  יותר של מתמודדים  רב  כך התמודדות ממספר  בשל 

 תפקיד. 

 

   השכלה ה של  סף ה תנאי  הקלת 

תואר   יחידת  מנהלכי    נדרשהמעודכן    העיסוקים  בקובץ .1 בעל  יהיה  השכר 

שקיבל  או  גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  מוכר  במוסד  שנרכש  אקדמי 

מהמחלקה   הפנים  הכרה  תארים  שבמשרד  אקדמיים ודיפלומות  להערכת 

או-בחוץשנרכשו   תעודת    שהוא   לארץ  חשבון  בעל  מבחינת בתוקףרואה   . 

  קורס חשבי  המתמודד נדרש לסיים בהצלחה  ,קורסים והכשרות מקצועיות

 לשכת רואי החשבון בישראל. על ידי שכר המאושר 

  תנאי   נקבעו  לא   2013מנובמבר    רעות-מכבים-מודיעין  עיריית   של  במכרז

והוא   סף ביצוע המכרז בחשבת    לתפקיד,  לאחר  ראשיאויש   ת בעל  תשכר 

חשבונות הנהלת  חשב  2+1  סוג  תעודת  רואי    תותעודת  לשכת  של  שכר 

 החשבון בלבד.

מודיעין לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  איוש -מכבים-משרד  כי  רעות 

תפקיד מנהל יחידת השכר על ידי עובדת שהשכלתה נמוכה בהרבה  

הדרישות  על  עונה  אינו  המעודכן  העיסוקים  בקובץ  מהנדרש 

 המקצועיות שנקבעו לתפקיד זה המחייבות אותה.

בעל תואר  נדרש כי מנהל חשבונות ראשי יהיה  כן  בקובץ העיסוקים המעוד .2

תארים   להערכת  מהמחלקה  הכרה  שקיבל  תואר  או  ישראלי  אקדמי 

לארץ באחד התחומים האלה: חשבונאות, כלכלה -אקדמיים שנרכשו בחוץ

 או מנהל עסקים. לחלופין, נדרש שתהיה לו תעודת רואה חשבון בפועל. 

שרת מנהל חשבונות ראשי: הבדיקה העלתה שונות רבה בדרישות לאיוש מ

רואה חשבון  עכו  עיריית  ידי  על  יאויש    גבעת   עיריית  ;דרשה שהתפקיד 

; במכרז  2דרשה רק השכלה של מנהל חשבונות בעל תעודה סוג    שמואל

כאמור    רעות-מכבים-מודיעין  עירייתשל   לתפקיד,  סף  תנאי  נקבעו  לא 

לעיל, ובפועל אויש התפקיד על ידי מנהלת חשבונות ראשית בעלת תעודה 

של    המעיינות  עמק  אזוריתה   מועצהה;  1+2סוג   השכלה  רק  דרשה 

סוג   תעודה  בעל  חשבונות  ה3מנהל  דרשה   גדרה  מקומיתה  מועצה; 

חשבונות מנהל  לחלופין  או  מדופלם  חשבונות  מנהל  של  בעל    השכלה 

דרשו אף הן השכלה    ויואב  גזר  האזוריות  המועצותבלבד;    3תעודה סוג  

  במועצה ותואר אקדמי כלשהו.    3מופחתת: מנהל חשבונות מדופלם או סוג  

אויש    ,שלום  שגב  המקומית לעיל(,  )כאמור  מכרז  פרסמה  לא  אשר 

נותנת השירותים החשבונאיים שהשכלתה   ידי עובדת החברה  התפקיד על 

 " בלבד.  2]הנהלת חשבונות[ סוג  "קורס הנה"ח
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ומודיעין שמואל  גבעת  לעיריות  מעיר  המדינה  מבקר  -מכבים-משרד 

למועצות המקומיות גדרה ושגב שלום ולמועצות האזוריות גזר,   ,רעות

ידי   על  ראשי  חשבונות  מנהל  תפקיד  איוש  כי  המעיינות  ועמק  יואב 

העיסוקים  בקובץ  מהנדרש  ניכרת  במידה  נמוכה  שהשכלתם  עובדים 

לתפקיד   שנקבעו  המקצועיות  הדרישות  על  עונה  אינו    זה המעודכן 

לא ימלא העובד    ,מהנדרש  ותיםפח  םכישורילכך שבשל    הביא לועלול  

 לעובדים  משולם  להיות  אמורה  שכר  קבלאת התפקיד באופן מיטבי, וי

 . יותר גבוהים כישורים בעלי

קורס  .3 שסיים  מי  יהיה  חשבונות  שמנהל  נדרש  המעודכן  העיסוקים  בקובץ 

לא מארג'  -המועצה האזורית בוסתן אל . ואולם, 2בהנהלת חשבונות סוג 

 תו של מנהל החשבונות הנדרש כלל. הציגה דרישה בדבר השכל

אל בוסתן  האזורית  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  כי -משרד  מארג' 

את   גם  מפרסמת  שהיא  תפקידים  לבעלי  במכרזים  לפרט  עליה 

על   שמצביע  משמעותי  סף  תנאי  שהיא  מהם  הנדרשת  ההשכלה 

 הכישורים של מועמד.

 

   מקצועיה ניסיוןה של  סף ה תנאי  החמרת

ניסיון  בעל  יהיה  הראשי  החשבונות  שמנהל  נדרש  המעודכן  העיסוקים  בקובץ 

עבודה  שנות  שבע  של  הכספים  או  הכלכלה  החשבונאות,  בתחום  מקצועי 

)ברשויות מקומיות ברמה א'(, של חמש שנות עבודה )ברשויות מקומיות ברמה  

למנהל   אשר  ג'(.  ברמה  מקומיות  )ברשויות  עבודה  שנות  שלוש  של  או  ב'( 

 נדרש שיהיה בעל ניסיון בניהול חשבונות במשך שלוש שנים. -בונות חש

דרשה כי מנהל החשבונות הראשי יהיה בעל    גזרהאזורית    המועצהנמצא כי  

מקומיות;   ברשויות  מהן  שלוש  שנים,  חמש  של   לב   אזוריתה  מועצההניסיון 

 שנים רצופות   15שנה בתפקיד מנהל חשבונות, מהן    20דרשה ניסיון של    השרון

דרשה  גבעת שמואל    עירייתבתפקיד מנהל חשבונות ראשי ברשויות מקומיות; 

של   תקציב  בעלת  מקומית  ברשות  לפחות  ניסיון  שנות  ש"ח    120חמש  מיליוני 

כי   אליכיןלפחות. עוד נמצא  המקומית  כי מנהל החשבונות   המועצה  דרשה 

שנים;   עשר  של  ניסיון  בעל  יואביהיה  האזורית  שנות    המועצה  שש  דרשה 

אלוניסיון   בוסתן  האזוריות  השרון    מארג'-המועצות  דרשו חמש שנות  ולב 

 ניסיון. 
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המקומית   למועצה  שמואל,  גבעת  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

מארג', גזר, יואב ולב השרון כי סביר -אליכין ולמועצות האזוריות בוסתן אל

בהשוואה לדרישה  להניח שהעלאת הרף לתנאי הסף מסוג ניסיון מקצועי  

השתתפות   ומנעה  השוויון  בעקרון  פגעה  המעודכן  העיסוקים  בקובץ 

 ממתמודדים פוטנציאליים נוספים.

 

   הקלת תנאי הסף של הניסיון הניהולי 

כי ברשות מקומית ברמה א'    2014בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש מאז פברואר  

עובדים שבעה  בניהול  ניסיון  הראשי  החשבונות  למנהל  במשך   יהיה  לפחות 

מקומית  ברשות  כספים  יחידת  כמנהל  ניסיון  הכספים,  בתחום  שנים  שלוש 

כלשהי או כסגן מנהל יחידת כספים ברשות מקומית ברמה א' או כהונה במגזר  

ומעלה במשך שנתיים לפחות. ברשות    41  -  39הציבורי בתפקיד שמתח דרגותיו  

בדים לפחות במשך שלוש  מקומית ברמה ב' או ג' נדרש ניסיון בניהול שלושה עו

ברשות  כספים  ביחידת  מנהל  כסגן  או  כמנהל  ניסיון  הכספים,  בתחום  שנים 

דרגותיו   שמתח  בתפקיד  הציבורי  במגזר  כהונה  או  כלשהי    40  -  38מקומית 

 ומעלה במשך שנתיים לפחות.

בניהול    2017החל ממרץ   ניהולי של שלוש שנים  ניסיון  נדרש בקובץ העיסוקים 

 צוות עובדים. 

שפרסמו  נ במכרזים  כי  המועצות רעות-מכבים-מודיעין  העירייתמצא   ,

גדרה   השרון   טורעאןוהמקומיות  לב  יואב,  גזר,  האזוריות  והמועצות 

הופיעה דרישה שהמועמד יהיה מנהל חשבונות ראשי,   אומנם  עמק המעיינותו

 אולם לא נדרש ממנו כלל ניסיון בניהול של צוות עובדים. 

מבקר   כי משרד  האמורות  המקומיות  הרשויות  לשמונה  מעיר  המדינה 

הניסיון  את  גם  תפקידים  לבעלי  מפרסמות  שהן  במכרזים  לפרט  עליהן 

ידי הזוכה במכרז כדי שהתפקיד   הניהולי הנדרש מהעובדים שיועסקו על 

 הפחות מהנדרש בקובץ העיסוקים . ןלא יאויש על ידי בעלי ניסיו

לקבל מס  המעיינות  עמק  האזורית  המועצה נועד  המכרז  כי  רה בתשובתה 

צוות  באמצעות  המלאה,  באחריותו  ומיומן,  מקצועי  חשבון  רואה  ידי  על  שירות 

 שהוא ינהל.

אחריות   כי  המעיינות  עמק  האזורית  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד

של העובדים אותם    המקצועית  שהכשרתם  לוודא לא פחותה מוטלת עליה  

יומית   היום  בעבודה  השירות  נותן   בקובץ  הנדרש  את   תואמת מעסיק 

 . העיסוקים
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  וגדרה   אליכין  המקומיות  המועצות  ,רעות-מכבים-מודיעין  עיריית 

חוזר   הנגב  ושער  יואב,  גזר  האזוריות  והמועצות כי  בתשובותיהן  מסרו 

הנותנים שירותי    המנכ"ל מתייחס לעובדי הרשות בלבד, ואין הוא מחייב משרדים

לרשות.   חוץ  הנגב    המועצהמיקור  שער  הסף  האזורית  תנאי  כי  עוד  מסרה 

שקבע משרד הפנים לאיוש משרות פנויות אינם נותנים מענה לצרכים הייחודיים 

חשבונאית   מתנהל  מהן  אחד  שכל  עירוניים,  תאגידים  ארבעה  למועצה  שלה: 

מסרה עוד כי מנהל חשבונות ראשי    גדרה  המקומית  המועצהוכספית בנפרד.  

חשבון   רואי  כמה  רחבה:  במעטפת מקצועית  אלא  לבד  פועל  אינו  חוץ  במיקור 

 מעודכנים ישירות בפעילות השוטפת של המועצה.

בעבר  שעשו  עבודות  בהוצאת  האחרונות  בשנים  הניכר  הגידול  בעקבות 

על משרד הפ חוץ(,  )מיקור  חיצוניות  נים  עובדי הרשות המקומית לחברות 

ודרישות הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה  תפקידים  התיאורי  להבהיר אם  

בעבודות  עובדים  בהיותם  החיצוניות,  החברות  שמעסיקות  לעובדים  אף 

 שעשו בעבר עובדי הרשות המקומית. 

משרד הפנים מסר בתשובתו כי דרישות הסף לתפקיד המעוגנות בחוזר מנכ"ל 

ת רק לעובד המועסק במישרין על ידי משרד הפנים )קובץ העיסוקים( מתייחסו

למעשה   "אנו  חיצוניים,  עובדים  על  יחולו  אלו  דרישות  ואם  המקומית,  הרשות 

 'מכשירים' את העובדה כי אנו מכירים בתופעה זו". 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי אל לו להתעלם מהעובדה  

בתחו  80%-שכ חוץ  במיקור  משתמשות  המקומיות  הרשויות  ם  מכלל 

השירותים החשבונאיים, כפי שעולה מנתוני הדוח. אשר על כן, אין משרד  

הפנים יכול להסכים עם המצב שמיקור החוץ של שירותי הרשות המקומית  

שנקבעו  הסף  דרישות  ולעקיפת  ההעסקה  תנאי  להגמשת  כלי  משמש 

 בקובץ העיסוקים. 

המעסיקות   המקומיות  לרשויות  ממליץ  המדינה  מבקר  עובדים משרד 

ולניסיון   בנוגע להשכלה  קובץ העיסוקים  ראוי שדרישות  כי  חוץ"  "במיקור 

החלות על עובדים שהם מעסיקים יחולו גם על עובדים המועסקים באותן 

אין   הפנים  משרד  לדעת  אם  המקומית.  הרשות  אינו  כשהמעסיק  עבודות 

את   להבהיר  דרישות  להחיל  עליו  חוץ,  מיקור  עובדי  על  העיסוקים  קובץ 

 ילו דרישות סף הנוגעות להשכלה ולניסיון יחולו עליהם. א 

 

 היעדר תיעוד של השכלת העובדים 

עובדים  ים  קריית  עירייתבנותן השירותים   בקביעות שמונה  בעירייה   ,מעסיק 

 האזורית  מועצהב השירותים  נותן    גם מנהלת מחלקת שכר וחשבת שכר.  הםוב

תקציבים    אשקלון  חוף אחראי  ראשי,  חשבונות  מנהל  במועצה  עוזר   -מעסיק 

 נגב   שדותהאזורית    מועצהב  ;שה מנהלי חשבונותוגזבר, שני חשבי שכר ושל

השירות נותן  באמצעות  עובדות  מועסקות  חשבונות    שש  מנהלת  בתפקידים: 



 121|      חשבונאיים שירותים לקבלת  חיצוניים משרדים עם מקומיות  רשויות של התקשרויות

חשבונות;    תקציבאיתראשית,   מנהלות  וארבע   תמר  האזורית  מועצהבחינוך 

  חמש,  ראשית  חשבונות  מנהלת   סגנית,  ראשית  חשבונות  מנהלת:  ותעובד  שמונה

 .שכר  וחשבת חשבונות מנהלות

לא נמצא מסמך שממנו עולה כי צורפו תעודות המעידות על   ים  קריית  עירייתב

וקורס הנהלת חשבונות(.  קורס חשבי שכר  )סיום  השכלתה של חשבת השכר 

על  המעידות  תעודות  להמציא  נדרש  לא  הוא  השירות  נותן  עם  בהסכם  גם 

 השכלתה.

מתוך    שש)לגבי    ותמר  נגב  שדות,  אשקלון  חוף  האזוריות  המועצות  בתיקי

שנותן השירות   העובדות  השמונ העובדים  תעודות השכלה של  נמצאו  לא  בה( 

מעסיק בהנהלת החשבונות של הרשות. בהסכמים שנחתמו עם נותני השירותים 

את   על השכלת העובדים המאיישים  נדרשו להמציא תעודות המעידות  לא  הם 

 התפקידים. 

תמר    המועצה את  האזורית  מבקר המדינה  בעקבות הערות משרד  המציאה 

, תעודות שלא נמצאו בתיקי המועצה בעת העובדות  עודות ההשכלה של ששת

כי במסגרת המכרז הפומבי שפרסמה בשלהי שנת   ומסרה  שנעשתה הבדיקה, 

ולהשכלת   2018 המקצועית  להכשרה  המתייחסת  מפורשת  דרישה  כללה  היא 

מסרה למשרד מבקר המדינה  האזורית שדות נגב    המועצהנותני השירות. גם  

כ תעודות  בתשובתה  את  לידיה  וקיבלה  פנתה  היא  הביקורת  הערות  בעקבות  י 

 ההשכלה הנדרשות. 

נגב   שדות  אשקלון,  חוף  האזוריות  למועצות  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

לדרוש  עליהן  היה  המינהל התקין  כללי  לפי  כי  ים  קריית  ולעיריית  ותמר 

 מנותני השירותים כי לעובדים מטעמם לכל משרה יצורפו תעודות השכלה

תעודות  בהיעדר  שנדרשו.  בתנאים  עומדים  שהם  ללמוד  אפשר  שמהם 

המעידות על כך, לא היה אפשר לקבוע כי הם עומדים בתנאי הסף לכל 

 תפקיד וכן בדרישות התפקיד שנקבעו בקובץ העיסוקים של משרד הפנים. 

 

 

בחירה בנותני שירותים חשבונאיים שלא לפי  
 דרישות התפקיד 

 ב המועצה האזורית שער הנג

שירותים חשבונאיים   נותן  א'  שנת    הנגב  שער   האזורית  מועצהלמשרד  מאז 

. המועצה פרסמה לראשונה מכרז לקבלת שירותים חשבונאיים בפברואר  1991

2014 . 

כי לתפקיד מנהל  .1 נקבע בתנאי הסף  כי במכרז שפורסם  הבדיקה העלתה 

או   יועץ מס  מדופלם, שהוא  "מנהל חשבונות  שיהיה  נדרש  ראשי  חשבונות 

בעל תואר אקדמי מתאים, שיהיה אחראי ויפקח על עובדי הנה"ח במועצה".  
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של   מטעמו  במועצה  הוצבה  אשר  הראשית  החשבונות  מנהלת  ואולם, 

  3המשרד שזכה במכרז )משרד א'( היא בעלת תעודת הנהלת חשבונות סוג  

כי  יצוין  עוד  אקדמי.  תואר  לה  ואין  מס,  יועץ  של  תעודה  בעלת  וכן  בלבד 

מועצה האזורית שער  בונות הראשית איישה את תפקיד זה  מנהלת החשב

 שנה קודם מועד המכרז.  17 א', משרד  מטעם, הנגב

המדינה    הנגב  שערהאזורית    המועצהגזבר   מבקר  למשרד  מסר 

"  2018באוקטובר   תואר כי  לחילופין  או  מס,  בייעוץ  להשכלה  הדרישה 

אקדמי מתאים, נבעה מכך שלמרות ואולי דווקא משום שהמועצה והעמותות  

רווח,הן   כוונת  ללא  וקל   מוסדות  חשובים  הינם  מיסוי  של  שונים  היבטים 

להיכשל בהם, הן עקב השינויים במדיניות והן עקב העובדה שלעיתים אתה  

מ בביקורת  רק  בבעיה  אחת נתקל  שנערכות  לאומי  ביטוח  או  הכנסה  ס 

מכל הסיבות הללו היה חשוב לי  לכן "  .רטרואקטיבית"לכמה שנים ומוחלות  

שיהיה מנהל חשבונות שמבקר בשוטף את כל הנושאים הללו, לצמצם את  

רטרואקטיביים חיובים  של  בתשובתה    ."הסיכון  הוסיפה  האזורית  המועצה 

תירים לה להוסיף דרישות רלוונטיות כי הנחיות משרד הפנים מ  2019בינואר  

 לפי צרכיה. 

את   לאייש  להקפיד  עליה  כי  למועצה  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

התפקידים על פי דרישות המכרז. בתיקי המכרז לא נמצא הסבר לכך  

שבתנאי הסף נקבעה דרישה להשכלה בייעוץ מס. עוד מעיר משרד  

כי אם היה ברצונה להחמיר בדר למועצה  ישות הסף, מבקר המדינה 

היה עליה להכין חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי של המועצה טרם  

גם   המדינה  מבקר  משרד  הוכנה.  לא  כזו  דעת  חוות  המכרז.  פרסום 

רלוונטית  אינה  מס  בייעוץ  להשכלה  הדרישה  כי  למועצה  מעיר 

קובץ  בדרישות  מופיעה  ואינה  ראשית  חשבונות  מנהלת  לתפקיד 

 .2014תקף עד שנת  העיסוקים של משרד הפנים שהיה

כי "נדרשים שני חשבי שכר לעבודה קבועה במועצה בהיקף  צוין עוד במכרז  .2

חשב בתחום  מקצועית  הכשרה  בעלי  אחד,  כל  מלאה  משרה  שכר,    ישל 

 . "כולל תעודות הסמכה והשתלמויות מוניציפאליות

כי   במכרזנמצא  שזכה  של  עהצי  המשרד  עובדת  האמור    אשר   ולתפקיד 

אולם לעובדת שהוצגה    ,חשב שכר במכללה למינהל ת"א"  סיימה "לימודי...

לא עמד    המשרד הזוכה  ואשר על כן,אין תעודת הסמכה של חשבת שכר,  

במועצה   שכר  חשבת  תפקיד  מאיישת  העובדת  כי  יצוין  המכרז.  בדרישות 

 .2008שנת מאז האזורית שער הנגב 

היא "בוחנת" מול נותן  מסרה בתשובתה כי    שער הנגב  האזורית  המועצה

לדרישות  מתאימים  שכישוריו  עובד  לה  שיעמיד  האפשרות  את  השירות 

 שנקבעו בהסכם. 
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית שער הנגב כי העובדת 

שהופיעו   הדרישות  על  ענתה  לא  שכר  חשבת  בתפקיד  שהוצבה 

לכאורה  נבחרה  והיא  השירות,  נותן  עם  שנחתם  ובהסכם  במכרז 

של  לתפק בחירתה  רבות.  שנים  זה  אותו  שאיישה  משום  ורק  אך  יד 

עובדת שלא ענתה על הדרישות היה בה גם משום פגיעה במתן שוויון 

בידיהם  היה  שלא  מועמדים  של  התמודדותם  נמנעה  כי  הזדמנויות 

 תעודת הסמכה של חשב שכר.

 

 

לרשות  השירות נותן שבין ההסכמים
 המקומית 

 מהותיים בהסכם היעדר פרטים 

בהסכמים שחתמו רשויות מקומיות עם נותני שירותים חשבונאיים חסרו פרטים   .1

 רבים ומהותיים הנוגעים לאופי השירות הניתן ולתנאי ההתקשרות, כלהלן: 

)משנת   ים   קריית   עיריית שחתמו    חשבונאיים   שירותים   לקבלת בהסכמים  

הנהלת   2007)משנת    אשקלון  חוף   האזוריות   המועצותו (  2012 בדבר 

אלא 2010)משנת    נגב   שדות ו חשבונות(   השירותים  נותן  התחייב  לא   )

את  "יספק  אשר  כזה  או  "מקצועי"  אדם  כוח  להעמיד  כללית  התחייבות 

בדרגה  חשבונות  בהנהלת  הסמכה  בעלי  עובדיו  באמצעות  השירותים 

להיקף . בהסכמים לא הוגדרו הדרישות מנותן השירותים בנוגע  76המתאימה"

כוח האדם המקצועי למילוי המשימות, ובכלל זה פירוט הדרישות המקצועיות 

השירות  נותן  שעל  המשרות  מספר  יועסקו,  שבהם  מהתפקידים  אחד  לכל 

עם   בהסכם  גם  משרה.  כל  והיקף  תמר לתת  אזורית  צוינו   מועצה  לא 

במגוון  השירות  נותן  שיעסיק  מהעובדים  הנדרשים  והניסיון  ההשכלה 

 התפקידים.

 
חשבונות    אזוריתה  מועצהה   עםבהסכם    76 ניהול  לצורך  יעסיק  "המבצע  כי  נקבע  נגב  שדות 

ופקוח צמוד של המפקח";  הרשות כוח אדם מקצועי, ככל שיידרש לבצוע הפעולות, בהשגחה 

"יספק את השירותים באמצעות    אזורית ה  מועצההבהסכם עם   נותן השירותים  תמר נקבע כי 

 עובדיו בעלי הסמכה בהנהלת חשבונות בדרגה המתאימה". 
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ים, למועצה המקומית שגב  

ולמועצות האזוריות חוף אשקלון, שדות נגב ותמר   פירוט -אי  כישלום 

להן   שיינתן  השירות  היקף  של  בהסכמים  הדרישות ושל  מלא 

לתפקידים   יועסקו  שהמקצועיות  המינהל  בהם  לכללי  בניגוד  הינו 

ו לכך  התקין  לגרום  שלא  עלול  אדם  כוח  לרשותן  יעמידו  שהחברות 

  כי  נמצא יענה על דרישות הסף לתפקידים אלו ושאינו מיומן דיו. ואכן,  

בעל   אדם  כוח  השירות  נותן  העמיד  שלום  שגב  המקומית  במועצה 

 .77השכלה שאינה מספקת לתפקיד מנהל חשבונות ראשי

שחתמה   .2 שלום בהסכם  שגב  המקומית  חברה  המועצה  בינואר    עם  ב' 

, בלא שקיימה מכרז קודם לכן, נקבע כי החברה תיתן למועצה שירות 2017

)מנהל  ותפקיד  תפקיד  כל  של  השירות  פרטי  וצוינו  תפקידים  ארבעה  של 

 -ראש צוות, עוזר למנהל חשבונות ראשי, מנהל חשבונות    -חשבונות ראשי  

נק בתמורה  חשבון.  ראיית  שירותי  וכן  שכר(  חשב  גבייה,  כי מחלקת  בע 

 ש"ח לחודש )לא כולל מע"ם(.  95,000המועצה תשלם לחברה 

ש"ח    65,882לעיל    שצוינו  עבור ארבעת התפקידים  שילמההמועצה  נמצא כי  

)  ואילו  ,בלבד ש"ח( שולם עבור שלושה תפקידים נוספים,    29,118ההפרש 

 שלא נכללו בהסכם, ולכן גם לא נקבעו הדרישות המקצועיות מהם. 

מבקר   היא  משרד  כי  שלום  שגב  המקומית  למועצה  מעיר  המדינה 

בהסכם  שקבעה  בלא  תפקידים  איוש  עבור  לחברה  תמורה  שילמה 

ממאיישי  נדרשת  מקצועית  רמה  ואיזו  תקבל  היא  שירותים  אילו 

 התפקידים האלה. 

 

 הארכת תוקף ההסכמים 

כי התקשרות המתחדשת מדי שנה ללא   78העיר  כבר  המדינה  מבקר  משרד .1

לי שהרשות המקומית בודקת הצעות חלופיות נוגדת את כללי הגבלת זמן וב

 המינהל התקין.

נותני   ובין  מקומיות  רשויות  בין  שנחתמו  הסכמים  חמישה  של  מבדיקה 

עלה כי הם התחדשו משנה לשנה, בדרך כלל ללא  79שירותים חשבונאיים

 כמפורט להלן: ,הגבלת זמן

לתקופה של    2015נחתם בשנת    אורניתמקומית  ה  המועצהההסכם עם  

יחודש   המועצה  מטעם  הודעה  בהיעדר  כי  נקבע  בהסכם  אולם  שנה, 

 
 בעניין זה ראו לעיל, בפרק הדן בקובץ העיסוקים.  77

המדינה,    78 לשנת  מבקר  המקומי  בשלטון  הביקורת  על  ב  2015דוחות  (,  2015-)פורסם 

 . 47"העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות", עמ' 

נגב,    האזוריות  המועצותאורנית;    המקומית  המועצה  79 שדות  אשקלון,  חוף  העליון,  הגליל 

 תמר.
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אחת";   כל  שנה  בנות  נוספות  תקופות  שלוש  "למשך  שנה  מדי  ההסכם 

עם   שבסיום    ותמר  אשקלון   חוף  אזוריותה  מועצותהבהסכמים  נקבע 

תקופת ההסכם יתחדש ההסכם מאליו, בכל פעם בשנה נוספת )אלא אם  

ה הוא  כן  שאין  ההתקשרות  תום  לפני  חודשים  שלושה  הצדדים  אחד  ודיע 

רוצה לחדשו(, לאמור: אפשר להאריך את ההסכם לתקופה בלתי מוגבלת  

 נגב   ושדות  עליוןה  גליל ההאזוריות    המועצותשל שנים; בהסכמים עם  

נוספות, ללא   יהיה אפשר להאריך אותם בכל פעם לשלוש שנים  נקבע כי 

 ם.הגבלה של מספר הפעמי

המקומית    משרד למועצה  מעיר  המדינה   למועצותו  אורניתמבקר 

כי התקשרות   ותמר   , חוף אשקלון, שדות נגבעליוןה  גלילה  ותהאזורי

זמן  הגבלת  ללא  כל שנה  הזדמנויות   המתחדשת  שוויון  במתן  פוגעת 

עקרונות  על  השמירה  עם  אחד  בקנה  עולה  ואינה  היועצים  לכלל 

 היעילות והחיסכון. 

נגב  אורניתהמקומית    המועצה מסרו כי הן   והמועצה האזורית שדות 

יפרסמו.   שהן  החדשים  במכרזים  הביקורת  הערת  את   המועצהיטמיעו 

ובהסכם   אשקלון  חוף  האזורית המכרז  במסמכי  כי  בתשובתה  מסרה 

חמש   על  תעלה  שלא  התקשרות  תקופת  תיקבע  העתידיים  ההתקשרות 

 שנים.

הש .2 נותן  בין  ההסכם  של  שנים   עכו  לעירייתירות  תוקפו  לשלוש  נקבע 

מיוני   להודיע 2015)החל  רשאית  תהא  העירייה  כי  נקבע  בהסכם  אולם   ,)

"ובלבד   נוספות  בתקופות  ההסכם  של  תוקפו  הארכת  על  החשבון  לרואה 

את   גם  שנים".  שבע  על  יעלה  לא  ההתקשרות...  של  המצטבר  שאורכה 

כם להאריך עד מאפשר ההס  זבולון  האזורית  המועצהתוקף ההסכם עם  

עם   תוקף ההסכם  את  ואילו  שנים,    הנגב   שער  האזורית  המועצהשבע 

 ניתנה אפשרות להאריך עד תשע שנים.

קצרה    עכו  עיריית תקופה  אחרי  זכיין  של  החלפה  כי  בתשובתה  מסרה 

לרשות.   נזק  לגרום  מסרה    הנגב  שער  האזורית  המועצהעלולה 

ע התפקיד  ללימוד  זמן  נדרש  לעובדים  כי  לבצעו בתשובתה  שביכולתם  ד 

כראוי ובקצב הנדרש, בעיקר כשמוחלף כל הצוות. עוד מסרה המועצה כי  

שבתקופת  כיוון  השירותים  עלות  את  מאוד  תייקר  חדש  למכרז  יציאה 

בערכים  נשחקה  לספק  המשולמת  והתמורה  עלה  לא  המדד  ההסכם 

מסרה כי די אם במועד היציאה למכרז    זבולון  האזורית  המועצהריאליים.  

יים הליך תחרותי. עוד מסרה המועצה כי לא מצאה הנחיה בחקיקה או  יתק

 בחוזרי מנכ"ל בנוגע למשך ההעסקה המרבי של ספק באמצעות מכרז.
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זבולון    עכו  לעיריית  מעיר  המדינה   מבקר   משרד האזוריות  ולמועצות 

האפשרות שניתנה בהסכמים ביניהן ובין נותני השירות   כיושער הנגב  

)שבע ותשע שנים( ללא ההתקשרות לזמן כה רב    תקופת  תיך א להאר

ובעקרונות נהל תקין  ימ  בכלליפגיעה  בה  יש  קיום של הליך תחרותי,  

 השוויון, היעילות והחיסכון. 

 

 

דמי שימוש של נותן השירות בשירותי  
 המשרד של הרשות 

ה מהרשויות  משתמשים,  בחלק  החשבונאיים  השירותים  נותן  עובדי  מקומיות, 

הרשות  שבבעלות  ובחדרים  במשרדים  מספקים,  שהם  השירות  במסגרת 

המקומית, בריהוט, בקווי טלפון, במחשבים, במדפסות, בציוד משרדי, בשירותי 

לעובדי   וכן בשירותי הניקיון הניתנים  לרשות המקומית  ותוכנה השייכים  מחשב 

 רכים חשמל, מים ונייר שהרשות המקומית מספקת להם.הרשות, וגם צו

ב .1 ההסכמים  במכרז    91-בדיקת  רק  כי  העלתה  זה  בנושא  מקומיות  רשויות 

עם   2015ובהסכם שחתמה באפריל    2015במרץ    אופקים  עירייתשפרסמה  

כי משרד ד'    -וכך נעשה    -משרד ד', המשרד שזכה במכרז, נקבע במפורש  

תחזוקתו  לרבות  השירותים,  לביצוע  שיידרש  הציוד  כל  בעלות  יישא 

הוצאות  שכירות,  דמי  תמורת  העירייה  בבניין  ישוכנו  משרדיו  וכי  והחלפתו, 

ודמי דואר  שירותי  טלפון,  העירייה   חשמל,  של  הכספים  בתוכנת  שימוש 

 ובתוכנות נוספות במחשבים האישיים. 

עם   .2 על  80רשויות מקומיות  39בהסכמים  כי הרשות המקומית תעמיד  נקבע 

חשבונה את כל שירותי המשרד לרשות נותן השירות או שתישא בכל עלות  

 השימוש של נותן השירות במתקניה ובציודה. 

כי   .3 העלתה  מק  51הבדיקה  נוספות רשויות  עלות   81ומיות  במלוא  נושאות 

השימוש במשאביהן לטובת נותן השירות בלא שהדבר עוגן במכרז )באלה 

 
נתיבות, עכו, שפרעם;    עיריותה  80 יקנעם עלית,  ג'אן,    מקומיותה   מועצותה גבעת שמואל,  בית 

ערערה   מאהל,  עין  עומר,  רמון,  מצפה  מיתר,  ירוחם,  טורעאן,  חורה,  יבנה,  גן  גדרה,  דגן,  בית 

שלומי;   קצרין,  הגלבוע,    האזוריות  מועצותה בנגב,  גזר,  גולן,  ברנר,  שמעון,  בני  טוביה,  באר 

ים המלח, מטה אשר, מרחבים, נחל שורק,  -ילות, חוף אשקלון, יואב, לכיש, מגידו, מגילותחבל א

 תמר.  עמק הירדן, שדות דן, שדות נגב, שער הנגב,

מודיעין  עיריותה  81 טבריה,  ברק,  בני  שאן,  בית  עקיבא,  תקווה,  -מכבים-אור  פתח  ס'חנין,  רעות, 

שדרות;   רמלה,  העין,  ראש  שמונה,  קריית  מוצקין,  קריית  ים,  קריית  אונו,    המועצות קריית 

ירכא,    מקומיותה יבנאל,  חורפיש,  חנא,  דיר  ג'ת,  בענה,  אל,  בית  בוקעתא,  אעבלין,  אורנית, 

כרכור,  -כרום, מסעדה, מעיליא, ע'גר, עספיא, פקיעין, פרדס חנה-מג'ד אלכסיפה, כפר יאסיף,  

אלונה, בוסתן    אזוריותה   המועצותקריית עקרון, קרני שומרון, רמת ישי, שגב שלום, תל שבע;  

בנימין,  -אל חוף הכרמל, לב השרון, מטה  מודיעין,  חבל  יבנה,  חבל  זבולון,  דרום השרון,  מרג', 

 הגליל, נווה מדבר.מטה יהודה, מנשה, מרום 
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 הרשויות 91-מ 90

 שנבדקו המקומיות
 דמי תשלום בנושא
 במלוא נושאות שימוש
 השימוש עלות

 השירות נותני שעושים
, למעשה. במשאביהן

 אינו השירות נותן
 בעלות כלל משתתף
 במשאבי השימוש
 הרשות

 

שקיימו מכרז( או בהסכם בינן ובין נותן השירות. למעשה, נותן השירות אינו 

   משתתף כלל בעלות השימוש במשאבי הרשות.

הרשויות המקומיות האלה לא נמצא תחשיב של    90יתרה מזו, בידי מרבית  

 ובציודן. עלויות השימוש החודשיות והשנתיות של נותן השירות במשרדיהן 

עבור  תמורה  לתשלום  בנוגע  המקומיות  הרשויות  שהעבירו  הטיעונים  את 

השימוש במתקנים ובציוד שבבעלותן למשרד מבקר המדינה אפשר לחלק  

 לחמש קבוצות עיקריות, ואלה הן:

ממילא   .א  שימוש,  בדמי  השירות  נותן  את  תחייב  המקומית  הרשות  אם 

והמ השירות,  נותן  שיגיש  בהצעה  העלות  נותן תתומחר  שידרוש  חיר 

 השירות בעבור שירותיו יעלה. 

בחשבון   .ב הובאה  בהסכם(  )או  במכרז  שנקבע  המרבי  ובמחיר  באומדן 

זו   ולא  ובציודה.  המועצה  במתקני  ישתמש  השירות  נותן  כי  ההנחה 

שהעבודה   והדורשת  המעוניינת  היא  המקומית  שהרשות  אלא  בלבד, 

זמי יהיו  השירות  נותן  שעובדי  כדי  במשרדיה  שוטף  תתבצע  באופן  נים 

על   בעליל  עדיפה  הרשות  במשרדי  עבודה  הרשות.  לצורכי  ויומיומי 

 עבודה הנעשית "בשלט רחוק", במשרדיו של נותן השירות.

תמורה   .ג לדרוש  הרשות  את  שיחייבו  נוהל  או  הוראה  דין,  הנחיה,  אין 

 מנותן השירותים עבור שימוש במתקנים או בציוד שלה. 

 או לחלופין קשה ל"כמת" אותם. הסכומים פעוטים עד זניחים,  .ד

לכלול  .ה הרשות  תדרוש  למכרז  יציאה  לפני  או  ההסכם  חידוש  לקראת 

במשרדים   השימוש  בגין  ראויים  שימוש  דמי  ותשלום  זכאות  סעיף 

 ובשירותים של הרשות מצד נותן השירות שייבחר. 

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את עיריית אופקים על כך שחייבה 

את ובהסכם  במתקניה    במכרז  השימוש  בעלות  לשאת  השירות  נותן 

לשאר   מעיר  המדינה  מבקר  משרד  המקומיות   90ובציודה.  הרשויות 

השימוש   בעלות  לשאת  השירות  נותן  את  חייבו  לא  אשר  שנבדקו 

המקומית  הרשות  במשאבי  השימוש  לפעמים  כי  ובציודן  במתקניהן 

זניחה   לא  בעלות  שבעלו  .לשנה"ח  ש  אלפי  עשרות  -כרוך  זו ראוי  ת 

יישא נותן השירות, המשתמש במתקני הרשות ובציודה. למען הגברת  

במכרז   ויעוגנו  שוויין  במלוא  יתומחרו  אלו  שעלויות  ראוי  השקיפות 

 ובהסכם בין הרשות המקומית ובין נותן השירות.

התשמ"ח .4 חשבונות(,  )הנהלת  המקומיות  הרשויות    -)להלן    1988-בתקנות 

נקבע כי "כל רישום במערכת הנהלת החשבונות  תקנות הנהלת חשבונות(,  

הפרטים   את  הכולל  מקורי  פנים  תיעוד  או  חוץ  תיעוד  על  מבוסס  יהיה 

 הדרושים לאימות נתוני הרישום".

נקבע כי   התחתון  הגליל  המקומית  המועצהשל    2014-בתנאי המכרז מ

"השתתפות הזוכה במכרז בעלות שדרוג סביבת העבודה של עובדיו שיעבדו 
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של   כולל  בסכום  המועצה  משכר   30,000ממשרדי  שיקוזזו  בשנה  ש"ח 

במכרז". לזוכה  המועצה  שתשלם  חלק    הטרחה  שימשו  המכרז  מסמכי 

 מההסכם בין המועצה המקומית למשרד א'. 

עד   א'  משרד  שהגיש  החודשיות  טרחתו    2016יוני  בחשבוניות  שכר  בעבור 

עלות השימוש החודשית במשרדיה של המועצה    -ש"ח    2,500קוזז הסכום  

א' למועצה   כי בחשבוניות החודשיות שהגיש משרד  ואולם, נמצא  ובציודה. 

 ואילך לא פורט הסכום שקוזז. 2016מיולי 

אי כי  הגליל התחתון  האזורית  למועצה  מעיר  מבקר המדינה  -משרד 

מהות   הנהלת  פירוט  תקנות  את  נוגד  בחשבוניות  שקוזזו  הסכומים 

 החשבונות.

 

 

 תשלומים נוספים 

 עיריית ראש העין 

עם משרד א' כי התמורה   2014בהסכם שחתמה ביוני  קבעה העין  ראש  עיריית

יו מלאה וסופית וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות או  שירות עבור  

ביצוע עם  בקשר  לו  שייגרמו  בעניין    עלויות  צוין  המכרז  בתנאי  גם  ההסכם. 

שנתן   ]בהצעה  הנקובה  לתמורה  מעבר  תמורה  כל  תשולם  "לא  כי  התמורה 

ש"ח בכל    85,325-המציע[". עלות השירות, על פי ההסכם והמכרז, הסתכמה ב

 חודש.

בדצמבר   .1 כי  שנקבעו   2016נמצא  התשלומים  על  נוסף  העירייה,  שילמה 

"חפיפה    27,246בהסכם,   עבור  העירייה,  גזבר  בקשת  לפי  ימים    3ש"ח, 

ספטמבר   בחודש  הצוות    2016בשבוע  ראש  של  ]לגמלאות[  פרישה  עקב 

 בעירייה". החפיפה נעשתה לעובדת חדשה מטעם משרד א'. 

י נדרשה חפיפה אינטנסיבית במשך מסרה בתשובתה כ  העין  ראש  עיריית 

ולא חפיפה שגרתית, שעליה לא הייתה נדרשת לשלם   חודש עבודה מלא 

מיליון   42-תשלום נוסף בגלל עלייה ניכרת בתקציבי הפיתוח של העירייה מ

. העירייה הוסיפה באפריל  2013מיליון ש"ח בשנת    111-ל  2011ש"ח בשנת  

עצום    2019 גידול  חל  כי  הנוספת  בשנים  בתשובתה  הפיתוח  בתקציב  גם 

בשנת  2016  -  2014 ב   2016;  הפיתוח  תקציב  ש"ח,    965-הסתכם  מיליון 

 .  2011מיליון ש"ח לעומת שנת  900-כלומר הוא גדל ביותר מ
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הדוחות  לפי  כי  העין  ראש  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

בשנים   העירייה,  של  ניכר    2013עד    2011הכספיים  גידול  חל  אכן 

ה לפני בהוצאות  עוד  לעירייה  ידועה  הייתה  זו  עובדה  אולם  פיתוח, 

ובוודאי לפני שנחתם ההסכם עם משרד   שפרסמה את תנאי המכרז, 

כי התמורה   ובהסכם  בתנאי המכרז  לעגן  עליה  היה  כן  על  אשר  א'. 

 שתשולם תכלול גם תשלומים כגון אלו. 

כי מאפריל   .2 נמצא  א' סכום    העין  ראש  עירייתשילמה    2018עוד  למשרד 

ש"ח לחודש, בעבור הרחבת עבודתו של ראש הצוות    29,063חודשי נוסף:  

 החדש והוספת מנהל חשבונות.

היקף  הגדלת  כי  העין  ראש  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

ההתקשרות חייבה עיגון של התוספות ושל שיעורן בהסכם בכתב וכי  

כלל את  נוגדת  מהותיים  בפרטים  ההסכם  עדכון  תקין, אי  מינהל  י 

מקשה על הרשות המקומית לפקח על השירות שהיא מקבלת, עלולה 

 לפגוע בזכויותיה ופותחת פתח להתנהלות לא תקינה.

 

 עיריית עכו

ובו נדרשו המתמודדים להציע עובדים   2015פרסמה במרץ    עכו  עיריית  מכרז, 

 לאיוש שמונה תפקידים: מנהל מחלקה, כלכלן ושישה מנהלי חשבונות.

)מכרזים(,    לפי העיריות  אם  תקנות  מכרז  ללא  בחוזה  להתקשר  רשאית  עירייה 

הוצאותה את  להגדיל  בא  קיים,ה  יחוזה  חוזה  הגדלת    מפרטי  ששיעור  ובלבד 

ה על פי החוזה ימכלל הוצאות העירי  25%זו לא יעלה על    תוספתההוצאות בשל  

 מהן אם המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.  50%או על  הקיים

המכרז  מתנאי  סטייה  לנושא  התייחס  העליון  המשפט  "סטייה    כיבציינו   82בית 

את   להתאים  הצורך  מן  היינו  המציאות,  מכורח  להתחייב  עשויה  המכרז  מתנאי 

,  תנאי החוזה למציאות המשתנה ולמלוא הנסיבות הכרוכות בביצוע החוזה. זאת

ארוכי או  מורכבים  בחוזים  מטבע-במיוחד  גמישות  -טווח.  נדרשת  הדברים, 

זאת,  לצד  המקורי.  למתווה  ביחס  ותוספות  שינויים  עריכת  שתאפשר  מסוימת, 

קיימים שיקולים המצדיקים מתן פרשנות מצמצמת ביחס לחופש שניתן לצדדים  

תפ כאמור  שסטייה  חשש  קיים  לדוגמה,  כך,  החוזה.  מסגרת  את  תח  להגדיל 

כי המציע  לניצול הליכי המכרז לרעה. למשל, בדרך של הסכמה מראש  פתח 

ישונו תנאי החוזה באופן שיטיב   זכייתו במכרז,  ולאחר  נוחה לרשות  יגיש הצעה 

של   מהגינותה  לגרוע  גם  עלולה  המכרז  ממסמכי  לסטות  האפשרות  עימו. 

לתמחר  התחרות ולפגוע בשוויון בין המשתתפים, שכן מאלו נשללה ההזדמנות  

שפורטו  מהתנאים  בשונה  בפועל,  ההתקשרות  לתנאי  בהתאם  הצעותיהם  את 

 
נ'    6116/10ע"ם  ע  82 )פורסם    אזורית שדות נגב המועצה  האסום חברה קבלנית לבנין בע"מ 

 .(2011-ב
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הרי שנדרש למצוא    בשים לב לשיקולים המתחרים שלעיל...  במסמכי המכרז...

איזון הולם אחר בין הצורך בגמישות לבין הצורך בנוקשות, בכל הנוגע לסטייה  

ותר לפי תקנות  . אם סטתה רשות מקומית מהשיעור הממתנאי המכרז המקוריים"

סטייה  התחייבה  מדוע  שתנמק  דעת  חוות  תקבל  שהיא  הראוי  מן  המכרזים, 

 מתנאי המכרז. חוות דעת כזו יש להעביר לאישור ועדת המכרזים ברשות.

  ההתקשרות   בתנאי  הרחבות  או  שינויים"  יוכשרו"  לא   כי  עולה  לעיל  האמור  מן

 . שיפוטית לביקורת נתונה חדשה התקשרות תהיה כך או כך וכי אוטומטי באופן

וימים 2015ביוני   .1 המכרז  פרסום  מועד  לאחר  בלבד  חודשים  כשלושה   ,

במכרז   שזכה  השירות  נותן  עם  הסכם  חתימת  לאחר  ג',    -ספורים  משרד 

על שלושה הסכמים שתוקפם שלוש  נותן שירות  אותו  עם  העירייה  חתמה 

ותפעול.    שנים חינוך  נכסים,  במחלקות  חשב  תפקידי  שלושה  לאיוש 

תפקידים אלו לא נכללו במכרז. עקב כך גדל התשלום החודשי של העירייה 

מ  ג'  ל  120,960-למשרד  לתקנות 29%-)כ 83ש"ח   155,600-ש"ח  בניגוד   ,)

ב  ההוצאות  את  להגדיל  מותר  שלפיהן  )מכרזים(,  בלבד.   25%-העיריות 

לא הועברה לאישור ועדת המכרזים וגם לא הועברה  ההתקשרות המורחבת  

מסמכים   נמצאו  לא  בעירייה  החריגה.  בעניין  משפטית  דעת  חוות  לידיה 

שיסבירו מדוע תפקידים אלו לא נכללו במכרז שפורסם אך זמן קצר קודם. 

עוד נמצא כי בהסכמים וכן בחשבוניות שהגיש משרד ג', לא פורטו מרכיבי 

פעילותם   ותחומי  צורף עבודתם  לא  וגם  שנוספו,  החשבים  שלושת  של 

 תחשיב של עלות כל משרה.

היא    עכו  עיריית השירות  נותן  עם  ההסכם  פי  על  כי  בתשובתה  מסרה 

הייתה רשאית לבקש תוספת כוח אדם עבור משימות מיוחדות, וכך אומנם  

התקופה   טרם  והסתיימו  והצטמצמו,  הלכו  הנוספות  המשרות  עשתה. 

הגי לכן  בהסכם.  בחישוב שנקבעה  הנוספות,  למשרות  דול בשכר הטרחה 

 .18%-לשלוש שנים, הסתכם בפחות מ

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו כי הגדלת היקף ההתקשרות 

בשיעור ניכר רק שלושה חודשים לאחר פרסום המכרז הייתה בניגוד 

המכרזים,  ועדת  ידי  על  נידונה  לא  ואף  )מכרזים(  העיריות  לתקנות 

אוש לא  והאומדן  וממילא  המכרז  תכנון  כי  מעיד  הדבר  ידה.  על  רה 

שהוכן לו היו לקויים במידה לא מבוטלת. יתר על כן, בהגדלת המכרז  

זמן קצר לאחר שפורסם שונו למעשה תנאיו בדיעבד, וכך נפגע עקרון 

המדינה   מבקר  משרד  מעיר  עוד  פוטנציאליים.  מציעים  כלפי  השוויון 

הנוספ למשרות  כי ההתקשרות  ורק לעירייה  שנים,  לשלוש  הייתה  ות 

 בדיעבד העובדים הועסקו במשך תקופה קצרה יותר.

שנת   .2 בסוף  הביקורת,  עריכת  סיום  מועד  המשיכה  2018עד   עכו   עיריית, 

חודש   מדי  ג'  למשרד  עבור שמונה   120,960לשלם  מע"ם(  כולל  )לא  ש"ח 

 
נובמבר    2015מיוני    83 ומדצמבר  29%היה שיעור החריגה החודשית    2016עד  . בסך  25%  -  2016, 

בעלי   שלושת  בפועל  שהועסקו  התקופה  בכל  העירייה  שילמה  כהכול  הנוספים  -התפקידים 

 ש"ח. 660,000
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עובדים, כפי שנקבע במכרז, אף על פי שבפועל העסיק משרד ג' בעירייה 

החודשיות  שב בחשבוניות  אויש.  לא  הכלכלן  תפקיד  בלבד.  עובדים  עה 

פורטו   לא  טרחתו  שכר  תשלום  בעבור  לעירייה  להמציא  נהג  ג'  שמשרד 

 שמות העובדים שהעסיק בעירייה, תפקידיהם והיקף משרתם. 

עכו    מעיר  המדינה  מבקר  משרד לכאורה   עללעיריית  ששילמה 

ג' לדרוש    למשרד  העירייה  על  קיבלה.  שלא  שירות  ג' בגין    ממשרד 

בכוח    חשבוניות השינויים  אחר  לעקוב  שתוכל  כדי  אדם  המפורטות 

עליה  נוגע  ב עוד  לו.  משלמת  שהיא  הטרחה  להשבת  לשכר  לפעול 

 .נותן השירות לא אייש ש תפקיד עבור ביתר ששילמה הסכומים

 

 המועצה האזורית תמר

כ  תמר  האזורית  המועצה ד'  ממשרד  חשבונאיים  שירותים  שנה,    40-קיבלה 

 . 84ללא קיום מכרז

חתמה המועצה על הסכם עם משרד ד', ובו נקבע בין היתר כי בגין    2016ביולי  

כל עובד )משרה( של נותן השירות אשר יעסוק במתן שירותי הנהלת חשבונות  

של   לתמורה  זכאי  יהיה  הוא  "ל  16,178למזמינה,  מע"ם(  )בתוספת  רבות ש"ח 

ולרבות תשלום "בגין   מלוא עלות העסקת העובדים... על כל הנלווים לשכרם" 

משרה( ושל מפקחת למשרדי הגזברות    20% הגעה של רואה חשבון )בהיקף של

 משרה(". 40%)בהיקף של 

  של   נוסף  סכום  חודש  מדי  למשרד ד'  שילמה  תמר  האזורית  המועצה  כי  נמצא 

  אוגוסט  עד  2016  מיולי  הנוספים  התשלומים"ל.  אש  עבור  לחודש"ח  ש  5,000-כ

 "ח.ש 155,000-בכ הסתכמו 2018

המועצה מסרה בתשובתה כי כפי שציין מנכ"ל המועצה במהלך הביקורת ביוני 

שהיא  2018 לעובדים  אש"ל  בגין  ד'  למשרד  המועצה  ששילמה  התשלומים   ,

בשנת   ביניהם  פנימי  במסמך  סוכמו  נשמט  2015מעסיקה  הוא  אך  מההסכם  , 

 עקב טעות בתום לב. 2016שנחתם בשנת 

היה עליה לא לחרוג  כי  תמר    האזורית  למועצהעיר  ממבקר המדינה    משרד

ד'.   משרד  עם  בהסכם  ועליה   המועצהמהאמור  הציבור,  נאמן  משמשת 

 לנהוג בחיסכון וביעילות. 

המועצה מסרה עוד בתשובתה כי בעקבות הערות הביקורת היא פעלה לתיקון 

נותן השירות הליקוי ב ובין  בינה  עוגנה בתוספת להסכם  אופנים: התוספת  שני 

החדש  2018ביוני   המכרז  במסגרת  האש"ל  תשלום  את  ביטלה  היא  וכן   ,

המועצה  כי  המועצה  ציינה  ששילמה  הנוספים  התשלומים  בעניין  שפרסמה. 

 
 , עת קיימה מכרז פומבי.2018עד סוף שנת   84
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ומורשי החתימה שלה אישרו את התשלום ב"כתובים", ונותן השירות אף העביר 

 י האש"ל לעובדותיו. את תשלומ

 

 

 עיכוב בהעברת תשלומים לנותני השירותים  
סמל ומופת בהתנהלותה, שהרי אם לא תקיים את    לשמש  מקומית אמורה  רשות

הרשות    ,הבטחותיה חוזי  קיום  בה.  הציבור  אמון  מעשיהוא  ייפגע  צו  שכן    ,גם 

בהתקשרויות   בקשיים  להיתקל  עלול  התחייבויותיו  את  מקיים  שאינו  שלטון 

 . 85עתידיות 

בין   יםבהסכם  קריית  ישולמו תשלומים חודשיים   עיריית  כי  נקבע  ג'  למשרד 

החשבונות  את  לפרוע  התחייבה  ים  קריית  עיריית  החשבונאיים.  שירותיו  עבור 

 . ימים מתום החודש שבו ניתנו השירותים" 15"תוך 

בשנים   והעבירה  להסכם  בניגוד  פעלה  ים  קריית  פעמים    2018  -  2015עיריית 

מהמועד  חודשים  שישה  עד  חודשיים  של  באיחור  ג'  למשרד  תשלומים  רבות 

 שהייתה צריכה להעבירם. 

את  להעביר  עליה  כי  ים  קריית  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 

 באיחור ניכר   יםלעית  -התשלומים כפי שנקבע בהסכם. פיגור התשלומים  

עלול לגרום לפיגור בתשלומים של המשרד בעבור שכר העובדים שהוא    -

  , מעמדה  מעצם  ,הרשות  מעסיק ברשות המקומית ולפגוע בזכויותיהם. על

 .פרטי גוףעם  לכבד הסכמים בהתקשרותה מוגברת  חובהחלה 

 

 

פיקוח הרשות המקומית על נותן השירותים  
 החשבונאיים 

רות יהש  נותןת הליכי הדיווח של  מנגנון להסדרתקין מחייבים שיהא    מינהל  כללי

 . עליוהמקומית  הרשות של פיקוחולפעילותו  על

צוין   86בהסכמים שחתמו שבע רשויות מקומיות עם נותני השירותים החשבונאיים

את   כהלכה  מבצע  השירות  נותן  אם  לבדוק  רשאית  תהא  המקומית  הרשות  כי 

 ותם של השירותים.ההסכם וכן לבדוק את איכ

 
ברק  85 המינהלי, ,ארז-דפנה  '  עמ,  ("א )התשנ המינהל   רשויות  של   החוזית  האחריות  המשפט 

157 . 

אזוריות רעות, עכו, קלנסאוה.  -מכבים-גבעת שמואל, מודיעין  עיריות   86 שדות נגב, שער    מועצות 

  הנגב, תמר.



 133|      חשבונאיים שירותים לקבלת  חיצוניים משרדים עם מקומיות  רשויות של התקשרויות

 : את הממצאים האלההעלתה   הבדיקה

בין   .1 לבקר   עכו  עירייתבהסכם  רשאי  העירייה  נציג  כי  נקבע  ג'  למשרד 

במשרדי רואי החשבון ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע השירותים. בהסכם  

סמך  לגופי  חשבונות  "ביקורת  היתר,  בין  יערוך,  ג'  משרד  כי  גם  נקבע  זה 

מוסדות   לפחות  לרבות  וזאת  ועוד  וספורט  תרבות  קונסרבטוריון,  חינוך, 

פעמיים בשנה לשני מוסדות לפחות לכל ביקורת, בהתאם לתכנית עבודה 

שתוגש בתחילת השנה ו/או דרישת נציג העירייה". נמצא כי עיריית עכו לא 

דרשה לקבל העתקים של שעות הנוכחות בעירייה של עובדי משרד ג' כדי  

המידע   בידה  עבודתם שיהיה  שעות  מכסת  את  העובדים  מילאו  אכן  אם 

 הנדרשת.

באופן   עכו  עיריית  מפקחים  מטעמו  ונציגים  הגזבר  כי  בתשובתה  מסרה 

שוטף על המשרד נותן השירות ומקיימים לעיתים קרובות ישיבות עבודה עם  

השותף המנהל של המשרד וכי נציגי נותן השירות שותפים בהכנת תוכניות 

 מסגרת בניית תוכנית העבודה של מינהל הכספים. העבודה וההיערכות ב

עבודה  תוכנית  הוכנה  כי  שיצביעו  מסמכים  נמצאו  לא  בעירייה  כי  יצוין 

השנה   באילו  בהסכם  כנדרשבתחילת  ללמוד  אפשר  שממנה  תוכנית   ,

מוסדות ייערכו בדיקות שוטפות, אם בכלל. נציגי העירייה לא הגישו דרישות 

ו מסמכים שמהם אפשר ללמוד אם בוצעו  לביצוע בדיקות כאלה ולא נמצא 

באילו מוסדות חינוך, תרבות וספורט   -ביקורות בכל אחת מהשנים, ואם כן  

 הן נערכו, אם בכלל. 

נקבע בין היתר כי   נגב  שדות  האזורית  מועצהה  וביןבהסכם בין משרד ד'  .2

הרשות  במשרדי  המבוצעת  העבודה  על  "יפקח  מטעמו  בכיר  חשבון  רואה 

היקף  נקבע  לא  בהסכם  ואולם,  בייעוץ".  והגזבר  הרשות  לראש  ויסייע 

לשהות   נדרש  הוא  שעות  כמה  ולא  ה"מפקח"  החשבון  רואה  של  המשרה 

 במועצה, ואין רישום של היקף שעות עבודתו במועצה. 

יתוקן המועצה מסרה בתשו כי במכרז הקרוב  בתה למשרד מבקר המדינה 

 נושא היקף שעות עבודתו של רואה החשבון הבכיר.

  2014קבעה בהסכם עם משרד א' משנת    הנגב  שער  האזורית  המועצה .3

כי האחראי לצוות העובדים מטעמו בהנהלת חשבונות, במדור שכר ובמדור  

משרה, בשני    30%-כוח אדם יהיה נוכח במועצה בהיקף שעות שווה ערך ל

לפחות.   שבוע  בכל  עבודה  רואה   תמר  האזורית  במועצהימי  כי  נקבע 

  20%החשבון המלווה את צוות עובדי משרד ד' ייתן את שירותיו בהיקף של  

 משרה.  40%משרה וכי "מפקחת למשרדי הגזברות" תעבוד בהיקף של 

היקף    רעות-מכבים-מודיעין  עיריית  .4 כי  ג'  משרד  עם  בהסכם  קבעה 

 עבודתו של האחראי לצוות העובדים יהיה חצי משרה. 

כי   -מודיעין  עירייתו  ותמר  הנגב  שער  זוריותהא  המועצותנמצא 

נותן השירות שפורטו   רעות-מכבים כי הבכירים מטעם המשרד  לא דרשו 

שיוכלו  כדי  חודש  בכל  עבודתם  שעות  על  שוטף  באופן  להם  ידווחו  לעיל 

לבדוק אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בהסכם עם נותני השירות ואם הם  

 נדרש בהסכמים שנחתמו עימם.מפקחים על עובדי נותן השירות בהיקף ש
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סכום של    -  2016בהתאם להסכם משנת    -משלמת    שמואל  גבעת  עיריית .5

ש"ח לחודש למשרד א' בעבור הנחיה ופיקוח של "עובד בכיר" פעם    1,000

בחודש על מנהלת החשבונות הבכירה, וכן בעבור הכנת הדוחות הכספיים 

 הרבעוניים של הרשות.

במהלך מסר    שמואל  גבעת  עירייתגזבר   המדינה  מבקר  משרד  לעובד 

במאי   אינו    2018הביקורת  הכי  רישום של שעות העבודה של  עובד "מבצע 

לעת  "מגיע    ושהוא   הבכיר" לצורךומעת  יותר    ,בהתאם  מארבע לעיתים 

ובעיקר  ,  בחודש  פעמים של אלו  בתקופות של הדוחות הכספיים הרבעוניים 

 ."השנתיים

מודיעין שמואל,  גבעת  לעיריות  מעיר  המדינה  מבקר  -מכבים-משרד 

ועכו   כללי ולרעות  כי  ותמר  הנגב  שער  נגב,  שדות  האזוריות  מועצות 

המשרדים   עם  בהסכמים  לקבוע  אותן  מחייבים  תקין  ציבורי  מינהל 

נותן  על  ביעילות  לפקח  לרשות  שיאפשרו  הסדרים  השירות  נותני 

ועל עובדיו הבכירים. בה ורציף, אי אפשר השירות  יעדר פיקוח שוטף 

המשרדים   אם  החשבונאיים    -לדעת  השירותים  את    -נותני  מילאו 

 שנדרש מהם בהסכם שנחתם עימם. 

ובין רואה החשבון נקבע בין היתר כי רואה   קלנסואה  עירייתבהסכם בין   .6

יעזור ו  החשבון  בבקרה  בבלגזבר  התקציב  על  שכר, מגוון  פיקוח  תחומים: 

וגם יסייע לו  והנהלת חשבונות, )תקציבים בלתי רגילים( ריםניהול רכש, תב״

 .  ועריכת בבהכנת התקציב הרגיל של העירייה ו

בדיווחי הנוכחות של רואה החשבון פורטו שירותיו לעירייה אך לא צוין באילו 

החשבון   רואה  התקציב.  על  ופיקוח  בקרה  שירותי  בפועל  נתן  הוא  תחומים 

סוג   את  בכלליות  לציין  "תקציב"(. נהג  )לדוגמה  לעירייה  שנתן  השירות 

מהדיווחים שהגיש לא היה אפשר לדעת אם העירייה קיבלה את השירותים  

שנחתם   בהסכם  שנקבע  כפי  התקציב",  על  ובקרה  בפיקוח  לגזבר  "עזרה 

 עימו. 

  מרואה   לדרוש   עליה  כי  קלנסואה  לעיריית  מעיר  המדינה  מבקר  משרד

החודשיים  החשבון בדיווחיו  כדי  השירותיםאת    לפרט  יהיה  ש  שנתן 

בינם להשוות  התפקיד  ובין    אפשר  שנחתם    בחוזה   שנקבעודרישות 

 עימו. 
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הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה. נאמנות זו מחייבת  

הרשות   הציבורי.  לאינטרס  לדאוג  כדי  סמכותה  את  להפעיל  אותה 

בהליך   משאביה  את  להקצות  צריכה  למנוע המקומית  כדי  ושקוף  מסודר 

תקין,  מינהל  לכללי  ובניגוד  הוגן  לא  שוויוני,  לא  באופן  חלוקתם  את 

כדי  ושחיתות.  פנים  משוא  ולמנוע  המידות  טוהר  על  שמירה  להבטיח 

זו, נקבע בחוק ובפסיקה כי  להבטיח שהרשות המקומית תעמוד בחובתה 

ייעשו באמצעות מכר נותני שירותים חשבונאיים  ז. תכלית התקשרויות עם 

הוגנת   תחרות  קיום  לרבות  תקין,  מינהל  על  לשמור  היא  הפומבי  המכרז 

 ומתן הזדמנות שווה לכול והבטחת האינטרס הכלכלי של הרשות. 

דוח זה מלמד כי מספר מזערי של נותני שירותים חשבונאיים מעניקים את 

שירותיהם למרבית הרשויות המקומיות, בעיקר לבינוניות ולגדולות שבהן. 

רשויות הד עשרות  הביקורת,  מועד  שעד  מהעובדה  בחלקו  נובע  בר 

ביניהן  וההתקשרויות  זה,  מסוג  שירותים  למתן  מכרז  פרסמו  לא  מקומיות 

סף   שתנאי  מכך  ובחלקו  ממושכות;  לתקופות  נעשו  השירותים  נותני  ובין 

שירותים   למתן  שפרסמו  במכרזים  מקומיות  רשויות  שקבעו  מדי  מגבילים 

ממ למעשה  מנעו  מתן  אלו  בעקרון  פגעו  וכך  להתמודד,  נוספים  ציעים 

לרשויות   חשבונאיים  שירותים  שמתן  בכך  בהתחשב  השווה.  ההזדמנות 

מקומיות הוא עבודה מקצועית שגרתית, הנעשית לפי כללים ברורים ואשר 

מטרידים   מיוחדים,  אמון  יחסי  לא  וגם  מיוחדת  מומחיות  דורשת  אינה 

שמצביעים על דומיננטיות גבוהה    שבעתיים הנתונים שעלו בביקורת זאת,

 של מספר מצומצם ביותר של שחקנים בשוק במתן שירותים אלו. 

שנדרשו  המקצועיים  הכישורים  בין  פערים  יש  כי  גם  העלתה  הביקורת 

רבים  העיסוקים.  בקובץ  הדרישות  ובין  מסוימות  למשרות  השירות  מנותן 

עובדי הרשות מעובדי מיקור החוץ שהעסיק נותן השירות, עובדים שאינם  

המקומית, לא עמדו בדרישות המקצועיות המוגדרות בקובץ העיסוקים בכל 

מקבילים.  בתפקידים  מקומית  רשות  עובדי  של  ולניסיון  להשכלה  הנוגע 

ללא  התקשרויות  כגון  נוספים,  משקל  כבדי  ליקויים  גם  הועלו  זה  בדוח 

היע השירות,  לנותני  התשלום  אופן  משכן,  ממושכות,  לתקופות  דר מכרז 

 הפיקוח הנחוץ עליהן ועוד. 
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נאמני   המשמשים  נבחריהן,  ועל  שנבדקו  המקומיות  הרשויות  ראשי  על 

תיקון  זאת.  בביקורת  שהועלו  הליקויים  של  יסודי  לתיקון  לפעול  הציבור, 

שהרשות   מכרזים  לגבי  לקחים  הפקת  במסגרת  שייעשה  צריך  הליקויים 

למיניהם שירותים  לנותני  לבוא  לעתיד  לפרסם  ובהתאם    מתעתדת 

והאפקטיביות,  היעילות  על  שמירה  ומתוך  והשוויון  השקיפות  לעקרונות 

למען רווחת תושביהן. על משרד הפנים בתפקידו כמאסדר לבחון אם ראוי 

להגביל את משך הזמן להתקשרויות עתידיות עם נותני שירותים, לתת את  

מכרז,  מסמכי  לרכישת  הנוגע  בכל  הרשויות  בין  הקיים  לפער  הדעת 

ליץ על אמות המידה לקביעת המשקלות הראויים בין מרכיבי המחיר להמ

וכן  חשבונאים  שירותים  של  בתחום  המכרזים  תוצאות  בשקלול  והאיכות 

להבהיר אם תיאורי התפקידים ודרישות הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה  

 אף לעובדים שמעסיקות החברות החיצוניות. 

 


