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    ביקורת מעקבביקורת מעקבביקורת מעקבביקורת מעקב
    

  18181818' ' ' ' ח מבקר העירייה מסח מבקר העירייה מסח מבקר העירייה מסח מבקר העירייה מס"""" דו דו דו דו����י העירייה י העירייה י העירייה י העירייה """"הטיפול בערבויות המתקבלות עהטיפול בערבויות המתקבלות עהטיפול בערבויות המתקבלות עהטיפול בערבויות המתקבלות ע
 .י העירייה" ערכנו ביקורת בנושא הערבויות המתקבלות ע1995	1994בשנת  .1   
 
   :18' ח מבקר העירייה מס"להל� ממצאי הביקורת כפי שהופיעו בדו .2    
 

ועדת המכרזי� שומרת אצלה את  הביקורת מצאה כי מרכזת � ערבויות למכרז ....אאאא
. ערבויות המציעי� ומנהלת רישו� מדוייק של כל הערבויות למכרז המתקבלות
, לאחר שועדת המכרזי� קובעת את הזוכה במכרז והעירייה חותמת איתו חוזה

בדואר רשו� או במסירה ביד לגבי אות� , הערבויות מוחזרות למציעי� שלא זכו
הערבויות לא נשמרות בכספת ואינ� . יותהמציעי� הבאי� לקחת את הערבו

 .מאובטחות
 

 הביקורת העלתה כי הערבויות לביצוע נמצאות במגירת � הערבויות לביצוע ....בבבב
�מעבר לכ" אי� . שולחנה של עובדת אג! ההנדסה ללא כל אמצעי בטחו� לשמירת

כל רישו� של הערבויות המתקבלות והנמצאות באותה מגירה ואי� כל מעקב 
לא בכל המקרי� הערבות עדיי� בתוק! . וקפ� של ערבויות אלהלגבי פקיעת ת

הביקורת . בשלב ההתחשבנות הסופית ע� הקבלני� ואז יש צור" בהארכת תוק!
לא הצליחה לעמוד על מימדי התופעה לגבי ערבויות שאינ� עוד בתוק! בעת 

או מעקב כל /כיוו� שלא היה קיי� רישו� ו, ביצוע התשלו� עבור החשבו� הסופי
 .הוא לגבי הערבויות לביצועש
 

 הביקורת העלתה כי ערבויות אלה נשמרות בכספת בגזברות � ערבויות שנת בדק ....גגגג
, יחד ע� זאת. העירייה ולגביה� קיי� רישו� ומעקב ידני אצל מזכירת הגזבר

לקבלני� לפי , לאחר שנת הבדק, הביקורת מצאה כי ערבויות אלה מוחזרות
תוקפ� פג מזה שני� , רבות שלא הוחזרוא" ישנ� ערבויות , דרישת� בלבד

 .ונשמרות עדיי� בגזברות
 

בהנהלת החשבונות של העירייה מקפידי� כבר בשלב החשבו� התרו� סופי 
וממילא בשלב החשבו� הסופי כי הקבל� ימציא ערבויות לשנת בדק כמתחייב על 

הדבר נעשה בטר� ההתחשבנות הסופית על מנת למנוע מצב שבמקרה . פי החוזה
כ היק! התשלומי� " מסה10%החשבו� הסופי נמו" יחסית משיעור ו

לא יפקיד בידי העירייה ערבות , יוותר הקבל� על התשלו� הסופי, המצטברי�
 . מתאימה ובכ" יתחמק מלעמוד על התחייבויותיו לגבי טיב העבודה

 .העתק מצול� של הערבות מצור! לחשבו� הסופי
 

בה� , וייקטי� גדולי� יחסיתבמיוחד לגבי פר, ישנ� מקרי� בודדי�
ההתחשבנות הסופית מתעכבת וכל אותו זמ� הכספי� שמגיעי� לקבל� נשארי� 

, כאשר בעצ� קבלת העבודה נעשתה כבר, במקרי� בודדי� אלה. בידי העירייה
מסתפקת העירייה בקבלת ערבות , א" ישנו עיכוב באישור החשבו� הסופי

 פרק הזמ� מקבלת העבודה עד היינו שנה בניכוי, שתוקפה קצר משנה אחת
 .רק באישור אג! ההנדסההדבר נעשה א" ו. לביצוע התשלו�

 
יכולה לגרו� לכ" שנוצר פער בי� פג תוק! , יחד ע� זאת יש לציי� כי השיטה הזו

וזאת במיוחד , לבי� תחילת תוקפה של הערבות לשנת הבדק, הערבות לביצוע
 .שאי� מעקב מסודר לגבי הערבויות לביצוע

 
ת אישור בטר� קבל, הערבויות לשנת בדק לא מוחזרות לקבל� על פי דרישתו

מכא� . מאג! ההנדסה על כי הקבל� מילא את כל ההתחייבויות לגבי טיב העבודה
 �שנוצרי� מקרי� שבעצ� העירייה מחזיקה בערבות שתוקפה פג ועדיי� אי
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�כפי שצויי� לעיל זה גור� לריבוי . אישור אג! ההנדסה להחזר הערבות לקבל
 .ינ� תקפי� עודהערבויות הנשמרות בכספת הגזברות ללא צור" כיוו� שא

 
 

 :ח מסכ  מבקר העירייה כלהל�"באותו דו ....3333
 

להוציא הערבויות לשנת בדק הנשמרות , הביקורת מצאה כי אי� הקפדה על שמירת הערבויות
יש להוציא הנחיות מטע� גזבר העירייה על אופ� ומקו� שמירת . בכספת גזברות העירייה

 .הערבויות
 

רצוי כי ג� ערבויות אלה . ו מסודר ואינו מספיקהמעקב אחר הערבויות לביצוע ותוקפ� אינ
תו" המש" ההפרדה בינ� לבי� הערבויות , רישו� ומעקב בגזברות העירייה, יועברו לשמירה

 .לשנת בדק
 

א" עדיי� נשמרות בגזברות ואינ� , אשר תוקפ� פג, יש מספר רב יחסית של ערבויות לשנת בדק
, א� בכלל, ות לגבי התקופה שיש לשמורגזבר העירייה יוציא הנחי. מוחזרות לקבלני�

 .י העירייה"ערבויות שאינ� עוד בתוק! ואת דר" החזרת� לקבלני� או השמדת� ע
 

 מעקב ....4444
   

 מצביעה כי אי� כמעט שיפורי� בנושא הטיפול 1999/2000בדיקת המעקב אשר נערכה בשנת 
 18' ירייה מסח מבקר הע"י העירייה ושבעצ� המצב כפי שתואר בדו"בערבויות המתקבלות ע

� .טר� שופר או תוק
 

היה חדש בתפקידו הגיב לממצאי ביקורת , 1994/95אשר בעת הביקורת בשנת , גזבר העירייה
 � :המעקב כלהל

 
במידה והארגו� מחדש , עניי� זה. אי� ספק שיש צור" לארג� מחדש את נושא הערבויות"

 מטלות נוספות באחריות מחייב הקצאת חדר נוס! ושילוב הנושא ע�. יעשה באג! הכספי�
 .גור� שיקבע לעניי� זה שבשלב זה אינו נמצא במערכת

 
בימי� אלה אנו מקדמי� את תהלי" הפיתוח הארגוני שכבר עסק בנושא זה בעבודתו באג! 
 ".ההנדסה ואני מקוה שבעבודתו ימצא פתרו� שיאפשר מת� תשובה הולמת לטיפול בעניי� זה

 
היות שות! לאופטימיות גזבר העירייה ויערו" ביקורת ל, לא נותר אלא, למבקר העירייה

 .נוספת בנושא הערבויות בסו! התהלי" הארגוני
י העירייה "יחד ע� זאת נשאלת השאלה כיצד תשמרנה ותטופלנה הערבויות שמתקבלות ע

 .עד להשלמת התהלי" האירגוני אשר יימש" תקופה ארוכה ובינתיי� הליקויי� לא מתוקני�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


