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פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 

נוכחים: אריאלה צים, אלינור רחמים, דוד ענאקי.

פגישה עם הועד מנהל:
הוחלט כי ועדת ביקורת תבקש לקבוע פגישה עם ועד המנהל.

לצורך הפגישה ייכתב מסמך מסודר הנוגע בכל הנושאים הרלוונטיים.
להלן פירוט הנושאים לפגישה:

מכרזים – לאור חוות דעתו של היועץ המשפטי )נספח(, ועדת ביקורת מבקשת מהוועד מנהל לקבוע   .1
קריטריונים לגיוס עובדים, וכן התקשרויות מול ספקים. הקריטריונים המרכזיים הינם שקיפות ושיוויון הזדמנויות. יש 

לציין כי נושא זה עלה לאור בקשות ופניות מצד תושבים.
תרבות בתקוע – מתנ’’ס הגוש – ועדת ביקורת מבקשת לבדוק את נושא העברת פעילות התרבות למתנ’’ס   .2

גוש עציון לאחר ידיעות שנתקבלו בדבר היתכנות העברת התרבות לאחריות המתנ”ס. ועדת ביקורת רואה בדבר 
נושא מהותי שכן יש בכך להשפיע על אופיו של היישוב.

  

נספח:
חוות דעת יועץ משפטי לקיום מכרזים: )וועדת ביקורת רואה מעבר להיבטים המשפטיים  גם צורך בתקינות מוסרית 

חברתית וקהילתית התואמת חיי שיתוף בתקוע).
אלינור שלום רב,

1.       אגודה שיתופית איננה רשות ציבורית אלא שותפות בין קבוצה מוגדרת של חברים.
לפיכך בהתאם לחוות הדעת המשפטיות המקובלות על אגודה שיתופית לא חלה החובה הפורמאלית לפי חוק חובת 

מכרזים וכל התקנות הנלוות אליהן.
2.       למרות האמור לעיל אין ספק כי אגודה שיתופית נחשב תאגיד שיש בו לבטח “סממנים ציבוריים” או “גוף מעין 

ציבורי” וראוי שכל ההתקשרויות שהוא מבצע, הן עם עובדים והן עם ספקים יבוצעו בשוויון, ללא משוא פנים )ח”ו(.
3.       בהקשר זה יש להדגיש כי גם בתקנות המכרזים יש פטור מחובת מכרזים במספר רב של מקרים, בין היתר, 

התקשרות שוויה אינו עולה על כ- 70,000 שקלים להתקשרות אחת )או גבוה יותר לתשלום במשך שנה שלימה(. 
ברור שהפטורים הללו יחולו על התקשרויות של האגודה השיתופית.

4.       בפועל, ההמלצה שלי לאגודות שיתופיות להקפיד בכל התקשרות קטנה עם ספק לקבל שתים או שלוש 
הצעות מחיר.

כאשר מדובר בהתקשרות בהיקף, שאם היינו גוף ציבורי היא הייתה חייבת במכרז, אזי ממולץ לעשות בל”מ )בקשה 
למתן הצעות מחיר(. זה בעצם סוג של מכרז עם כל מיני הקלות, לפי הענין. לא מפרסמים בעיתונים אלא במסגרת 

יותר מצומצמת, לא קובעים קריטריונים נוקשים לזכיה ועוד כיוב’.
לגבי העסקת עובדים אין לי איזה המלצה ברורה אבל צריך לנווט בחכמה בין שתי ההמלצות לעיל לפי אופי התפקיד 

וההיקף שלו.
5.       עוד חשוב לציין שחלק מהפעילויות שעושה האגודה הינן פעולות מוניציפאליות שלכאורה האגודה מבצעת 

בכובעו כוועד מקומי. בכל הקשור ולוועד המקומי לכאורה דיני המכרזים חלים מבחינה פורמאלית. אינני חושב שצריך 
להיות מוטרדים מנקודה זאת אבל צריך להיות מודע לה ולקבל עליה יעוץ נקודתי. קחי בחשבון שאם מדובר על 

פעולות של הוועד המקומי אזי לכאורה אין לכם כוועדת בקורת של הוועד סמכות ביקורת.
אני מקווה שעניתי לך פחות או יותר אשמח לעמוד לרשותך להבהרות נוספות ככל שידרש.

בברכה,
שלמה ק.


