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 מבוא .1

מרכז המועצות האזוריות    ,על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל )ע.ר.(  1974משכ"ל הוקמה בשנת     1.1

)ע.ר.( בישראל  בישראל  המקומיות  וכלכליים    והרשויות  משקיים  שירותים  מגוון  לספק  מנת  על 

נוספים  הרשויות  ל ולתאגידים  שלהן  העירוניות  לחברות  גם  כמו  בישראל,  השלטון  מקומיות  של 

   המקומי.

בעלת  "משכ 1.2 היא  רבל  רשויות מקומיות  וייחודי  ניסיון  עם  מומחיות    פיתחהועם השנים    בעבודה 

השונים של הרשויות המקומיות ופעולותיה נותנות מענה לצרכיהן המגוונים של    הפעילותתחומי  ב

הרשויות המקומיות בישראל. זאת, אגב ניצול יתרון הגודל הגלום בכלל הרשויות המקומיות, תוך  

 ריכוז ידע ומומחיות בגוף אחד הפועל לטובת הרשויות המקומיות. 

עבור הרשויות המקומיות במגוון של  פומביים  סגרת  עיקר עיסוקה של משכ"ל הוא בעריכת מכרזי מ 1.3

השוטפת, כגון: פיתוח ותשתיות, בנייה ושיפוצים, שירותי   מפעילותןנושאים ותחומים המתחייבים 

 ועוד. רכישת ציוד וניקיון, תברואהשירותי  , שונים אחזקה

ת המקומיות  לחוק הרשויו   9מכרזים אלה, לאחר קבלת אישור שר הפנים להתקשרות לפי סעיף   1.4

, מאפשרים לרשות מקומית להתקשר עם זוכה במכרז, לאחר  1972-)מכרזים משותפים( התשל"ב

למתן אישור לפי    3/2002בהתאם לנוהל מנכ"ל משרד הפנים  בין הזוכים במכרז,  הליך התמחרות  

למכרזי מסגרת שעורך ארגון    1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב  9סעיף  

 .ולתנאי המכרז ו מוסד ציבוריא

ופיקוח  לביחס   1.5 ניהול  של  שירותים   רבות  שנים  מזה  משכ"ל  מספקת  אלה  המכרזים  עבודות  על 

 שירותים  המבוצעים עבור הרשויות המקומיות על ידי מי שזכו במכרזים שפרסמה. הו

מקצועית הדורשת  נכנס לתוקף נוהל משרד הפנים להתקשרויות לביצוע עבודה    2018בחודש ינואר   1.7

נוהל  )להלן: "  5/2017  -ו   8/2016ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, מס'  

הפנים תקנה  משרד  פי  על  ממכרז  בפטור  התקשרויות  לעריכת  כללים  נקבעו  במסגרתו   ,)"3(8  )

ומו ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  בחוזה  התקשרות  שעניינה  העיריות,  מחיות  לתקנות 

 "(.      (8) 3תקנה מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, כגון עבודות תכנון, פיקוח, ייעוץ וכיוצ"ב )להלן: "

( לתקנות העיריות )מכרזים(,  15)3במקביל לכניסתו לתוקף של נוהל משרד הפנים, תוקנה תקנה   1.9

"  1987-תשמ"ח בהתאמה:  ו(15)3תקנה  )להלן  העיריות"-"  לערוך  "(,  תקנות  לעירייה  המאפשרת 

התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח בפטור ממכרז עם חברה שבעלי מניותיה הם רוב הרשויות  

 . משכ"ל הינה חברה העונה להגדרה זו .המקומיות

לתקנה   דומות  הוראות  כי  המקומיות  15)3)מובהר  המועצות  בצו  גם  קיימות  העיריות  לתקנות   )

המק   1950-תשי"א המועצות  תשי"ח ובצו  אזוריות(,  )מועצות  בדו"ח  1958-ומיות  וההתייחסות   ,

תהיה למען הנוחיות בלבד, רק לתקנות העיריות, כאשר היא רלוונטית גם לגבי מועצות אזוריות  

 ומועצות מקומיות(. 

(, על מנת שעירייה תהא רשאית להתקשר עם משכ"ל בפטור ממכרז לצורך קבלת  15)3על פי תקנה   1.10

ו ניהול  ש משכ"ל  נדרשת  פיקוח,  שירותי  כך  שנובעות  לפעול  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה 

 מההתקשרות עם העירייה, ייעשו במכרז לפי הדין החל על העירייה בשינויים המחויבים.
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 מטרת הביקורת  .2

 על ידי משכ"ל.  )ג((15)3בדיקת יישום הוראות תקנה  2.1

בעניין  האם   2.2 נוהל סדור  גיבשה  ידה  משכ"ל  על  בין הזכיינים במכרזים שפורסמו  הליך התמחרות 

  למעקב   מערך  הסדרת  וכןואופן יישומו באופן שוויוני ובשקיפות מרבית    "(נוהל הצעת מחיר)להלן: "

   .הנוהל ביצוע על ובקרה

 
 שיטת הביקורת  .3

 הביקורת הבאים:לשם ביצוע הביקורת נקטנו, בין היתר, בנהלי 

 חברה לרבות מנכ"ל, משנה למנכ"ל, יועמ"ש, סמנכ"לים ועובדים שונים. ב מנהליםקיום פגישה עם  •

 . נהלים, תכתובות וכיו"ב  שונים הכוללים בין היתרעיון במסמכים  •

 ()ג(. 15) 3בדרישות העולות מתקנה עריכת בדיקות שונות בקשר עם עמידת החברה  •

 
 ביקורת החומר שהונח בפני  .4

 

 1972  - חוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ב  •

 1987 –תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח  •

 08/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים  •

 05/2017חוזר מנכ"ל משרד הפנים  •

 נהלי החברה  •

 

 פירוט הממצאים  .5

 ( על ידי משכ"ל15)3יישום תקנה  5.1

על   החל  מקומיתהדין  יועצים  רשות  עם  לתקנה    בהתקשרויות  בהתאם  לתקנות  8) 3חיצוניים   )
 העיריות:

חריגים    3בתקנה   5.1.1 של  רשימה  נקבעה  העיריות    להתקשררשאית  יה  יהעיר שבהם  לתקנות 

 אלא באמצעות פטור כאמור.מכרז פומבי עריכת ללא בחוזה  

עירייה רשאית  ולפיו ה( לתקנות העיריות  8)3תקנה  מנוי ב  3אחד החריגים האמורים בתקנה   5.1.2

להתקשר בחוזה בפטור ממכרז אם ההתקשרות היא "חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת  

מיוחדים אמון  יחסי  או  מיוחדים,  ומומחיות  מדידה,  ידע  פיקוח,  תכנון,  עבודות  כגון:   ,

 שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה" 

לפי    עירייהנקבעו כללים המסדירים התקשרות של כאמור   2018בנוהל משרד הפנים מינואר   5.1.3

 ( לתקנות העיריות. 8) 3תקנה 

יועצים   5.1.4 מאגרי  באמצעות  התקשרות  של  אסדרה  היתר  בין  קיימת  האמור  הנוהל  במסגרת 

 ופניה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון.  

כי  עולה  נד 15)3על מנת שמשכ"ל תעמוד בדרישות תקנה    מהאמור לעיל  כך  ()ג( היא  רשת לפעול 

שהתקשרויותיה עם צדדים נוספים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים,  

, תהיינה בהתאם לדין החל על הרשויות המקומיות עבור הרשויות המקומיות  או יחסי אמון מיוחדים

 .נוהל משרד הפניםכפי שתואר לעיל ב
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 ממצאים 

עוד    מזה שנים נוהל "התקשרויות עם יועצים לפרויקטים"הביקורת מצאה כי קיים בחברה   5.1.5

משנת   הפנים  משרד  נוהל  גיבוש  את  2018טרם  מסדיר  זה  נוהל  ההתקשרות.  של    תהליכי 

 .  רשויות המקומיותב  פרויקטים המבוצעיםהמספקים שירותים מטעמה ב  עם יועצים  משכ"ל

ייעשו במכרז לפי   5.1.6 הרשויות המקומיות   הדין החל עלעל מנת שהתקשרויות מהסוג האמור 

, לצורך התאמתו  2018, עדכנה החברה את הנוהל בחודש דצמבר  ( כאמור15) 3כנדרש בתקנה  

שכלולה   5.1.3לדרישות התקנה. בין השינויים שערכה החברה בנוהל, היא הוסיפה את סעיף  

בו הוראה המחייבת את החברה לפעול על פי הדין החל על רשויות מקומיות בעת בחירת יועץ  

 ר במסגרת תפקידיו, עתיד ליתן שירותים מטעם החברה לרשויות המקומיות. אש

כמו כן, בימים אלו לקראת ישורת אחרונה גיבשה החברה נוהל חדש להתקשרויות עם יועצים   5.1.7

ומומחים לצורך מתן שירותי ניהול ופיקוח, התואם את הדין החל על הרשויות המקומיות  

 בשינויים המחויבים.  

מאגרים שונים של יועצים בתחומי התמחות  להקמת    הפעלגם  חברה  ה  הביקורת מצאה כי 5.1.8

סוגי    50  -)המחולקים לפרקים ל   מאגרי יועצים  18למועד הדוח הוקמו בחברה  נכון    שונים.

מפקחים  משמשים את החברה לצורך בחירת    מיום הקמתם  אשר  יועצים מתחומים שונים(

העושות בהן שימוש בהתאם    והם אף הועמדו לשימוש רשויות מקומיות  ובעלי מקצוע נוספים

 . לצורכיהן

בהתאם   5.1.9 בוצעו  אכן  לתוקף  התקנה  כניסת  לאחר  שבוצעו  התקשרויות  כי  מצאה  הביקורת 

נוהל של    להנחיות  התקשרויותיה  למשל,  כך  הנ"ל.  לפרויקטים"  יועצים  עם  "התקשרויות 

ופיקוח לרשויות נעשית מתוך מאגר המפקחים  החברה עם מפקחים לצורך מתן שירותי ניהול  

 שהקימה ובהתאם לנדרש בנוהל משרד הפנים. 

,  2020הביקורת מצאה כי לקראת סיומם של החוזים הקיימים עם יועצים חיצוניים בשנת   5.1.10

החברה נערכת לפרסום מכרזים  בהתאם לדין החל על הרשויות המקומיות, לאיתור יועצים  

 יהול ופיקוח עבור הרשויות המקומיות. חיצוניים עבור מתן שירותי נ 

 
 ביצוע "נוהל הצעת מחיר" עבור הרשויות המקומיות על ידי משכ"ל   5.2

 הביקורת שבוצעה

 .ביקשה לבחון אילו פעולות ביצעה החברה לצורך הסדרת ביצוע נהלי הצעות מחירהביקורת   5.2.1

 ממצאים 

נ 5.2.2 ל הצעת מחיר ע"י החברה עבור הרשויות  וה לצורך עריכת הליך תחרותי סדור ושקוף של 

ידה,  המקומיות   על  המפורסמים  המסגרת  מכרזי  נוהל  במסגרת  שנים  מזה  בחברה  קיים 

 "(. נוהל בל"מ)להלן: "  הצעות מחירנוהלי   העוסק באופן עריכת 

בו תנאים והליכים לניהולו    וקיימים הנוהל מסדיר את אופן ביצוע הליך נוהל הצעת המחיר  

 . המרבית ובשקיפותבשוויוניות  

בנוהל   קיימות    , עולההבל"מ  מעיון  שבו  כי  כך  ההתמחרות,  הליך  לניהול  תקיים  י הנחיות 

באופן שוויוני, שקוף, והוגן, וכלול בו איסור לקיום משא בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים  

 ומתן. 
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על מנת לייעל ולשפר תהליכים פיתחה החברה בשנים האחרונות מערכת ממוחשבת על מנת   5.2.3

 שנוהלי הצעות המחיר יערכו באמצעות מערכת זו.  

נוהלי הצעות המחיר של מרבית המכרזים מתבצעים כיום באמצעות המערכת המקוונת, וכל   

יועברו בשלבים גם הם לניהול ב אמצעות המערכת. נוהלי הצעת המחיר של יתר המכרזים 

במסגרת רפורמה זו מגבשת החברה נוהל חדש לעריכת נוהלי הצעות מחיר באמצעות מערכת  

 "(. נוהל בל"מ מקווןמקוונת )להלן: "

 .  מחיר הצעות נהלימבקר הפנים של החברה מקיים מעקב ובקרה על ביצוע   5.2.4


