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נושאים לדוגמא שלמדנו השנה מתלונות

–סיפור מקרה 

תושב התלונן כי קבלן שעשה עבודת תשתית ציבורית במדרכות פגע בגדר הבית שלו ובמדרכה בשטח פרטי בכניסה  •
על כי המועצה איננה עומדת  היתההתלונה . י מחלקת הנדסה כי הקבלן יתקן את הנזק"וכי הובטח לו ע. לבית

ואיים בתביעה  . הקליט את העובדים. התושב פנה פעמים רבות אל המוקד ואל מנהל מחלקת הנדסה. בהבטחותיה
.משפטית

–בדיקה ה

:התקבלו נתונים ממוקד המועצה•

על פי הנתונים שהתקבלו מהמוקד עלה כי התלונה מוצדקת וכי יש לתקן לתושב את הגדר ואת המדרכה עקב הפגיעה  
.וההבטחה שניתנה לתושב

.נבדק אופן הטיפול והתשובה שניתנה עם מנהל מחלקת הנדסה עם מפקח שהיה בשטח, לאור זאת•

נמצא כי הגדר אכן ניזוקה אולם המדרכה בכניסה  . נמצא כי בידי המפקח תמונות של השטח מלפני תחילת ביצוע העבודה
הגדר תוקנה על ידי הקבלן ואילו המדרכה לא תוקנה מכיוון שלא ניזוקה מהעבודה ולכן אין הצדקה לתקן  . לבית לא נפגעה

.אותה מכספי ציבור

תלונה על פגיעה בגדר פרטית



נושאים לדוגמא שלמדנו השנה מתלונות

–המשךהבדיקה 

נבדק מדוע אם כן הובטח לתושב תיקון של המדרכה•

לאחר . לפני שראה את התמונותתיקון עוד מנהל מחלקת הנדסה הבטיח , של התושבונשנות נמצא כי לאור פניות חוזרות 
.והורה לתקן את הגדר בלבדחזר בו מהבטחתו , נפגעהבתמונות כי המדרכה לא שראה 

היעוץלאור טענות התושב כי המועצה מחויבת לתקן את המדרכה בעקבות הבטחות מפורשות שניתנו נבדק יחד עם •
.מהי ההגדרה להבטחה מנהלית והאם הבטחת מנהל מחלקת הנדסה הינה הבטחה מנהלית, המשפטי במועצה

על מנת שהבטחה מנהלית  ":שלהלן הגדרותיה, נמצא כי הבטחת מנהל מחלקת הנדסה איננה מוגדרת כהבטחה מנהלית

כאמור במקרה שלפנינו ". לה תוקף משפטי מחייבלתת תנאי הוא כאמור כי היא תהא מפורשת וברורה דיה וכי המבטיח התכוון , תחייב
.איננה מחייבתלפני שהתקבלו כל הנתונים ולכן הרי שההבטחה ניתנה על סמך מידע מוטעה 

תלונה על פגיעה בגדר פרטית



נושאים לדוגמא שלמדנו השנה מתלונות

פעולות שנעשו לאחר הבדיקה

-לתושב הועברה תשובה •

ובשקילת מכלול  . מינהליתהתשובה שהועברה לתושב לאחר בחינת הנושא היא כי ההבטחה שניתנה לו איננה הבטחה 
,  אין הצדקה למימוש ההבטחה שניתנהנמצא כי , הלבוכן בבחינת תום , האינטרסים לרבות האינטרס הציבורי בעניין

בשטח  תיקון הנזק במדרכה , ומכיוון שהבדיקה העלתה כי אין מדובר בנזק שנגרם על ידי קבלן הפיתוח. ככל שניתנה
.ציבורעל ידי המועצה מכספי ייעשה הפרטי לא 

סוכם האירוע והופקו לקחים לעתיד לגבי תגובות אפשריות  . התקיימו שיחות עם מנהל מחלקת הנדסה ומנהלת המוקד•
.לבקשות ולחץ המופעל על ידי תושבים ודרכי ההתמודדות

תלונה על פגיעה בגדר פרטית



נושאים שלמדנו השנה מתלונות

מקומיבועדתלונה בנושא מכרז 

,  להצטיידות מועדון נוער₪ 100,000-להנהלת המועצה הגיעה תלונה מהנהלת הועד המקומי כי מכרז זוטא בסכום של כ•

.נעשה שלא על פי החוק, שנערך בוועד מקומי גבעות בר

הנהלת המועצה פנתה לממונה על תלונות הציבור  , עקב חשיבות הנושא והרצון לבדיקה מעמיקה ויסודית•

.לאחר מכן התקבלה תלונה אצל הממונה מתושבים בישוב.  לבדיקת הנושא

.2017הבדיקה נערכה בחודש דצמבר . התלונה נבחנה במסגרת מתודת תלונות ציבור•

המקומי כל החומרים  מהועדוהתקבלו . במסגרת בדיקת התלונה נערכו פגישות ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים למכרז•

.הקשורים למכרז

אשר בדקה את אופן ניהול מכרז ההצטיידות  מינהליתי הממונה על תלונות הציבור הינה בדיקה "הבדיקה שנערכה ע•

.בוועד מקומי גבעות בר וזאת בעקבות הגשת תלונה1/2017

בהתאם לממצאים שהועברו אל  . התלונה כללה טענות גם על היבטים פלילים כגון רישום חשבוניות כפול והלבנת כספים•

קים של  'לא נראה כי ישנו בסיס לטענה לרישום חשבוניות כפול או להלבנת כספים שכן כל הציוד נרכש בצ, הממונה

.  ח של גבעות בר"הקבלן מגובים בחשבונית ולא נרשמו במערכת הנה



נושאים שלמדנו השנה מתלונות

מקומיבועדתלונה בנושא מכרז 
:יחד עם זאת נמצאו ליקויים הדורשים תיקון

.  נמצא כי חסרה הבנה והבחנה לגבי אופן התנהלות וועד מקומי והתנהלות אגודה•
באמצעות וועדת מכרזים שלא קיימת  , נמצא כי מנהלת הישוב ורכז הבנייה ביצעו כמעט לבדם את כל תהליך הרכש ולא כנדרש•

.  עוד גורמי בקרה בדרךללא . או וועד הנהלה/ו
הצעות מחיר כאשר על ארבעת ההצעות נרשם  4כי לא התקיים מכרז על פי הכללים הנדרשים בוועד מקומי אלא הליך של נמצא •

.בכתב יד משפט זהה דבר המעלה ספקות לגבי אופן ביצוע המכרז בצורה תחרותית והוגנת
מנהלת  , ולכן. המועצה דרשה פרוטוקול ועדת מכרזים כנדרש במכרז זוטא, נמצא כי לאחר שהחומר הועבר לבדיקת המועצה•

אשר מתוארך  , וועדה שלא קיימת וישיבה שלא התקיימה. פרוטוקול של ישיבת וועדת מכרזים, 2017הישוב רשמה באוגוסט 
.לא נמצא תיעוד להחלטה על הזוכה בפרוטוקול הוועד המנהל, כןכמו . 2017לחודש יוני 

גם  . המעקב היחיד שיש למנהלת הישוב הינו טבלת אקסל כללית. אינו מנוהל כלל, נמצא כי הציוד אשר הגיע וזה שעוד לא הגיע•
.  כך שהטבלה כלל אינה מדויקת. מ בצורה כפולה"בטבלה זו נמצאה טעות בה נרשם סכום המע

בבדיקה לא נמצא כי למנהלת הישוב ישנה תכנית לרכישת  . י המכרז לא נרכש"נמצא כי חלק מהציוד אשר אמור להיות מסופק עפ•
.  ציוד נוסף

אלף  15-ישנה עוד הזמנה שעתידה להגיע בסכום של כ. ₪אלף 52-נרכש למועדון ציוד בסכום של כ, נמצא כי עד תאריך הבדיקה•
הוציא חיוב  , באמצעות מנהלת הישוב, הוועד המקומי. ₪אלף 101ועל אף זאת הוציא הקבלן חיוב לוועד המקומי בסך . ₪

ק  'אולם הקבלן עדיין לא קיבל תשלום משום שצ, ₪אלף 100המועצה העבירה לוועד סכום בסך . )₪אלף 101למועצה על סך 
(.חזר₪ 50,000ששולם לקבלן בסך 

והנקודות העולות בבדיקה דורשות תיקון על מנת לוודא ניהול תקין  . ממצאים אלו נמצא כי הטענות בדבר מכרז לקוי מוצדקותלאור 
. בעתיד



נושאים שלמדנו השנה מתלונות

מקומיבועדתלונה בנושא מכרז  :המלצות

לא  , מומלץ כי עד שתשתכנע המועצה כי הועד המקומי גבעות בר בקיא בנוהל רכש ובהוראות התוספת השנייה בעניין מכרזים•

.תאשר המועצה לוועד המקומי גבעות בר לפעול על פי נוהל ביצוע עצמי

.י גזברות המועצה"יבדקו בשנית בדיקת עומק ע, מומלץ כי פרויקטים אשר בוצעו כבר בנוהל ביצוע עצמי ועדיין לא שוחררו•

.מומלץ לכנס את הנהלת הועד המקומי של גבעות בר להדרכה בנושא וועד מקומי ואגודה•

.נדרש להקים ועדת מכרזים בוועד המקומי ולהתאים את נוהל המכרזים לכללי וועד מקומי•

מומלץ לוועד לקיים חשיבה נוספת על המבנה הארגוני בגבעות בר כך שיהיו עוד מנגנוני בקרה ונהלי בקרה בוועד לפעילות  •

.  המתבצעת על ידי עובדי הוועד המנהל

.על מנת לוודא ניהול תקין בעתיד, ח בדיקה זה"מומלץ כי הועד המקומי יקיים ישיבה בנוגע לדו•

ותקבל מהוועד המקומי חשבונית מתוקנת  ₪ 101,000מומלץ כי המועצה תבטל את החשבונית שהתקבלה מהוועד המקומי בסך •

מומלץ שכך ינהג גם הוועד המקומי מול הקבלן בכפוף לבדיקת הנושא ואישור  . הסכום אשר נרכש בפועל בפרויקט₪ 52,135בסך 

.של יועץ משפטי אל מול דרישות המכרז

.ממצאי הבדיקה הועברו להנהלת המועצה והנהלת הועד המקומי לטיפול ותיקון הליקויים

.2018תהליך אשר יושם מיד עם קבלת הממצאים בתחילת 



תודות


