
  

        
        ::::דוח ביקורת בנושאדוח ביקורת בנושאדוח ביקורת בנושאדוח ביקורת בנושא

        
איכות ויעילות הפיקוח על איכות ויעילות הפיקוח על איכות ויעילות הפיקוח על איכות ויעילות הפיקוח על """"

        """"פרוייקטים הנדסייםפרוייקטים הנדסייםפרוייקטים הנדסייםפרוייקטים הנדסיים
  
  

  ,לאור ניסיונות מצד הביקורת, דוח זה מפורס� באיחור של כשנתיי�  :גילוי נאות
  שיכולות היו אולי לשנות, לקבל הבהרות ואינפורמציות נוספות       
  .ממצאי� כאלו ואחרי� שעלו בדוח       

  י"הוכנסו או בגו� הדוח עפ, יות שהתקבלוכל ההערות וההתייחסו(      
       �  ובכל מקרה כחלק מההתייחסויות של הגו� המבוקר שצורפו, הצור
  החלטתי לפרס� את הדוח, משלא התקבלו הערות נוספות, )לדוח       
  .במתכונתו הנוכחית       

  ברצוני להפנות תשומת לב להתייחסותו של יוע! ראש העירייה מר      
  המופיע בסו� הדוח, בש� העירייה והעומד בראשה, שרגא גריזמ"       
        � .2000יוני  12 'מה) 60( 3661במסמ



                                           
        

  כללי . 1
                    
  .עיריית הוד השרו" מבצעת באופ" שוט� עבודות ופרויקטי� הנתוני� לפיקוח    
  לת העירייה להעניקפרויקטי� אלה מהווי� יסוד חיוני וראשו" במעלה ליכו    
  בפרויקטי� אלה מושקע חלק , מצד שני . שירותי� ברמה הולמת לתושבי העיר    
  .העירייה נכבד ביותר מתקציב    

  .על רקע זה ראוי להבי" את החשיבות הרבה ביותר של הפיקוח בפרויקטי�    
  כי אכ" תקבל ממבצע, כנאמנה של העירייה, פקידו של המפקח להבטיחת    
  רויקט את כל מה שהתחייב  כלפיה וזאת ברמת האיכות הגבוהה ביותרהפ 
  . ובגבולות התקציב שהוסכ� עליו 
  :נית" לחלק את הפרויקטי� והעבודות לשלושה סוגי� 
  ,מי�, דרכי�(פרוייקטי� של פיתוח כמו עבודות תשתית במתחמי� חדשי�  
  ).'גינו" וכו ,ביוב 
  הוספת מערכת מיזוג, מדרכה/ יש השלמה כמו הרחבת כב/ עבודות הרחבה  
  .'וכו למוסד חינוכי אויר 
  שיפו!/ צביעה ( שיקו� כמו שיפוצי קי! במוסדות חינו� / עבודות שיפו!  
  .או החלפת קטע צנרת מי�) ס לדוגמה "מעטפת בי 
  י תכנו""ל אמורי� להתבצע עפ"כל פרויקט או עבודה הנכללי� בקטגוריות הנ 
  גורמי הפיקוח מבחינת רמת. חת פיקוח מקצועיומפרט הנדסי ולהתנהל ת 
  י"עפ, לכאורה, ועומק הפיקוח נקבעי�" שכבות הפיקוח"מספר , מומחיות�  
  .מורכבותו וחשיבותו, )היקפו הכספי(גודל הפרויקט  
   הפיקוח במחצית  בנושאמסמ� זה מסכ� את עבודת הביקורת שנערכה  
  .1999 ' ו 1998על נתוני� מהשני�  2000הראשונה של שנת  
  

  המטרה.  2
  

להצביע על  ,את מידת השגת יעדיו, תהלי� הפיקוחמטרת הביקורת לבדוק את 
  .להמלי! על כיווני פתרו" ותיקו"וליקויי� 

  

  שיטת הביצוע של הפרויקטי�.  3
  התהלי� 3.1
  

  : עקרונות תהלי� הביצוע והפיקוח של פרויקט מתוארי� בתרשי� הבא       
  
  
  
  
  
  



  
  

  כקוב� נוס� המצור� שי� אקסלתרעיי� ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                    



  
  אמצעי� ועזרי� המשמשי� לניהול ולפיקוח הפרויקטי� 3.2
  

לניהול ולפיקוח על ביצוע פרויקט נהוגי� אמצעי� ועזרי� שמטרת� לסייע לכל 
י ההסכ� ע� "להבטיח את הביצוע עפ, בתהלי�הגורמי� הנוטלי� חלק 

  .לוח הזמני� והמסגרת התקציבית, תו� שמירה על איכות הביצוע ,העירייה
  :עיקרי אמצעי� וכלי� אלה הינ�

  
  פריטי� ורכיבי�/ שרטוטי� של הפרויקט ושל מערכות/תרשימי�, תכניות   .א
  .בפרויקט    
  

  .מפרטי� טכניי�   .ב       
  

   .כתבי כמויות   . ג       
   

  .אמד" תקציבי הנגזר מהכמויות ומהמחירי� .  ד      
  

  .מחירו" למטלות שונות ולחומרי� שונות האופיניי� לפרויקט .  ה      
  

  .הסכ� בי" הקבל" לעירייה לביצוע הפרויקט .  ו       
  

  .)ברמות פירוט שונות(תכנית עבודה לפי שלבי� ולוח זמני�  .   ז      
  

  .יומני עבודה .   ח     
  

  .ריכוז יומני עבודה וכמויות ביצוע .   ט     
  

  .רשימות עובדי� .   י      
  

  .אישורי� על כשירות והסמכה של עובדי�.  יא     
   

  .רשימות אמצעי�.   יב     
  

  .אישורי� ואסמכתאות לכשירות הציוד.   יג     
  

  .חשבונות.  יד     
  
  .על קיו� ועמידה בתקני ובדרישות איכותתיעוד וניירת  .  טו    
  
  .לרבות תכניות מדידה)  AS MADE( תכניות הביצוע בפועל  .  טז    
                     
  
  
  
  
  
  
  



  .מסמכי קבלה של הפרויקט .   יז     
  
  .אישורי הסמכה של המבצע ואישורי רישו� בפנקס קבלני� מתאי� .  יח    
  

  אחריות ומחויבות המתכנ� בפרויקט 3.3
  

  :המתכנ" אחראי ומחויב בפרויקט לעבודה ההנדסית הכוללת את       
  

   ).'או ביוב וכו/צנרת מי� ו, דר�, מבנה: על פי אופיו(תכנו� הפרויקט . א       
  :תכנו" זה יכלול             
  
  עיצוב פרוגרמה וסיוע להכנות לביצוע הפרויקט לרבות תאו� תכניות) 1
  .'הכנת אמדני� ראשוני� וכו, שורי� ברשויותסיוע להשגת אי, תשתית    
  
  הכנת תכניות סופיות ותכניות מפורטות למכרז ולביצוע של הפרויקט) 2
      . 'וכו, אמדני� תקציביי� לביצוע, כתבי כמויות, תרשימי�, כולל מפרטי�    

  כי תכניות העבודה וחישובי) בדר� כלל(המתכנ" מתחייב בהסכ� כתוב     
  הינו 5%(יהיו מדויקי� ע� שיעורי סטייה זעירי� מהמציאות הכמויות     
  ).שעור סטייה מקובל ושכיח בהסכמי� ע� מתכנני�    

  
  פיקוח עליו�. ב       

  
  :הפיקוח העליו" יכלול בעיקר את המרכיבי� ואת השלבי� הבאי� בפרויקט

  
  .הביצוע של הפרויקט)  1
  
  .התכנו" והייעו! של המתכנני� והמומחי�)  2
  
  דיווח לעירייה על התקדמות ביצוע הפרויקט בתדירות שמהנדס העירייה )  3

  .יקבע     
  
  י הקבל" לפני מסירת הפרויקט ובתקופת"ההשלמות והתיקוני� ע)  4
  .אחריותו     
  
  .ביקורת גמר ואישור גמר ביצוע בתאו� ע� היועצי�, קבלת המבנה)  5
  
  .בחירת החומרי� ואישור�בדבר  ,המלצות וייעו! למהנדס הפרויקט)  6
  
  

                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .הדרכה ומת" הסברי� למפקח)  7
  
  בדיקה ואישור החשבו" הסופי של הקבל" בהסתמ� על אישורי הכמויות)  8
  .באתר של המפקח     
  

חריות ל הינה תמצית בלבד והפירוט המלא של א"ראוי לציי" כי הרשימה הנ
 ,ומחויבות המתכנ" והמפקח העליו" מובאי� בדר� כלל בהסכ� ההתקשרות

ל הינה מתכונת "כמו כ" יצוי" כי הרשימה הנ. של העירייה ע� המתכנ"
  . א� היא איננה אחידה ואיננה קבועה לכל הפרויקטי� , מקובלת

  
  האחריות של המפקח הצמוד בפרויקט 3.4
  

בתחו� ) מהנדס מומחה ובכיר(וע המפקח הצמוד בפרויקט יהיה איש מקצ
  .הפרויקט

  :אחריות המפקח הצמוד תכלול את המטלות והמחויבויות הבאות
  
  נכללי� בכ� ביקורי�). העקרוני והמפורט(תאו� הפרויקט בשלב התכנו" .  א
  קביעת אמד" תקציבי לעבודות השונות, בירור הפרוגרמה ע� המתכנ", באתר      
       �  בדיקת תכניות המתכנני� והיועצי�, התכנו" המפורטועדכו" האמד" במהל
  כולל בדיקת התאמת" לפרוגרמה והתייחסות למידת שילוב" בתכנו" הכולל      
  .של כלל המתכנני�      
  
  .י המתכנ" והיועצי� וחוות דעת עליה�"בדיקת האמד" התקציבי שהוכ" ע.   ב
  
  כמויות והמפרטי�ביקורת המכרזי� וחוות דעת לרבות רכוז כתבי ה.    ג
  .י המתכנני� השוני� והכנת ספר המכרז"הטכניי� אשר יוכנו ע       
  
  .בדיקה וניתוח הצעות קבלני� והשתתפות בתהליכי ההכנה לבחירת המבצע.   ד
  
  :חתימה על החוזה ע� הקבל" המבצע.   ה
  

  .השלמת מסמכי החוזה)  1       
  

  .י הכמויותבדיקת תכניות העבודה ותאו� כתב)  2       
  

  .קביעת המסגרת התקציבית הסופית של הפרויקט)  3       
  

  .עדכו" סופי של האמד" התקציבי ושל לוח הזמני� לביצוע)  4       
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :תאו� ומעקב אחר הביצוע.   ו 
  

  .שמירה על המסגרת התקציבית במש� כל תקופת ביצוע הפרויקט)  1       
  

  כולל מקור הסטייה, דיווח למזמי", במקרה של סטיות עידכו" התקציב)  2       
  .'וסיבתה כגו" שינויי� בפרוגרמה וכו            
  

  מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתא� ללוח הזמני� המוסכ� ודיווח)  3
  הקפדה על קיו� לוח הזמני� על ידי המבצעי� ודיווח במקרה. לעירייה     
  סבר של סיבות הסטיה והמלצה לגביתו� ה, של סטיות מהלוח המוסכ�     
  .הצעדי� שעל העירייה לנקוט במקרי� אלו     
  
  מבחינת התקדמות, דיווח מפורט ושוט� לעירייה על ביצוע הפרויקט)  4       

  .המחירי� והמסגרת התקציבית, העבודה ולוח הזמני�            
  
  :פיקוח באתר.  ז  
  

  ,על ביצוע הפרויקט באתר) יו� יומי(ד פיקוח מקצועי קבוע ומתמי)  1       
  במקומות העבודה והייצור של המוצרי� לפני הבאת� לאתר ודיווח            
  .מפורט בהתא�            
  

  .פיקוח על טיב החומרי� והמוצרי� בהתא� לתכניות ולהוראות המתכנ")  2       
  

  ט בהתא� לתכניותפיקוח על טיב העבודות המבוצעות באתר הפרויק)  3       
  .ולהוראות המתכנ"            
  

  ז בחוזה"בהתא� ללו,פיקוח על התקדמות הביצוע של חלקי הפרויקט)  4       
  .בי" העירייה לבי" הקבל"            
  

  מדידה ואישור הכמויות של חלקי הפרוייקט שבוצעו בתאו� ע� נציג)  5       
  .הקבל"            
  

  ול יומ" העבודה ורישו� בו של כל המתרחש בקשר לביצוע הפרוייקטניה)  6       
  .והחתמת נציג הקבל"            
  

  ,למנהל הפרויקט ולמתכנ" על רמת הביצוע, דיווח שוט� לעירייה)  7       
  .התקדמות הביצוע והבעיות המתעוררות בעת ביצוע הפרוייקט            
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  



  
  בהתא�, שור של החשבונות החלקיי� והסופיי� של הקבל"בדיקה ואי)  8       

  . סמ� מדידה ואישור של הכמויות ועל, לחוזה            
  

  בשיתו� ע� המתכנ" והיועצי� לאחר סיו� ,קבלת הפרויקט שהסתיי�)  9       
  .עבודות הקבל" בהתא� לחוזה כל         
  
  :אחריות לנזקי� ולהפסדי�.  ח  
  

  כל נזק או הפסד שיגר� לעירייה עקב ביצוע שירותיו ריות עלחמפקח אל        
  .תו� רשלנות        
  

ראוי א� כא" לציי" כי הרשימה , בדומה לאמור בסעי� הקוד� לגבי המתכנ"
ל הינה תמצית בלבד והפירוט המלא של אחריות ומחויבות המפקח מובאי� "הנ

ל "יצוי" כי הרשימה הנכמו כ" . בדר� כלל בהסכ� ההתקשרות של העירייה עימו
  . א� היא איננה אחידה וקבועה לכל הפרויקטי� ,הינה מתכונת מקובלת

  
  

  שיטת עריכת הביקורת . 4
  

מתו� רשימת פרויקטי� שבוצעו בעירייה בשנתיי� האחרונות בחרה הביקורת 
  . כמדג� במספר עבודות

המסקנות והליקויי� מובאי� לכל אחד מהפרויקטי� שנבדקו , הממצאי�
בנוס� נער� סיכו� ממצאי� מאפייני� והמלצות הנגזרות מה� ככיוו" לפתרו" ו

  .ולתיקו" ליקויי� כולל
על בסיס נתוני�  ,ביקורת זו במסגרת מטרותיה עסקה בבדיקת ניהול הפיקוח

 � 3.3בהתייחס לפרוט בסעי� (ומידע שנתקבלו ממסמכי� המלווי� את התהלי
  .ועל בסיס מידע מבעלי תפקידי�) לעיל

יקורת זו לא עסקה בבדיקות שטח לקבלת ממצאי� על שלמות ואיכות הביצוע ב
. חומרי� שהושקעו פיזית בביצוע הפרויקטי�/ועל כמויות הפעילויות והמוצרי�

ע� זאת הביקורת מביאה מסקנות המתבססות על ממצאי� שנמצאו בביקורת 
  .שטח מעי" זו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     
  
  



  י מדג� פרויקטי� "והמלצות עפממצאי� מסקנות  .5
  כללי –שלושה פרויקטי� של פיתוח קווי מי� ראשיי�  5.1
  

  .להל" ממצאי� לגבי שלושה פרויקטי� של פיתוח קווי מי� ראשיי� 
  .י אותו קבל" משנה"י אותו קבל" ראשי  וע"ל בוצעו ע"הפרויקטי� הנ 
  :" ופיקוחי אות� גורמי תכנו"הפרויקטי� בוצעו בער� באותה תקופה וע 
  
  .מ"ילו" בע–משרד בלשה  'מתכנ" ומופקד על פיקוח עליו"  . א  
  
  .מ"אשוח מהנדסי� בע –מופקד על הפיקוח הצמוד  . ב  

  
את שלושת הפרויקטי� לאותה , משיקולי� שוני�, אג� הנדסה ריכז א� הוא

  .מסגרת ניהול לרבות ניהול החשבונות
הוכ" לו כתב , תוכנ" באופ" נפרד ל"ע� זאת כל פרויקט משלושת הפרויקטי� הנ

. כמויות ואמד" תקציבי משלו והוצאה לו הזמנה נפרדת ע� תקציב מוגדר נפרד
ל הינו חוזה המסגרת שנחת� בי" העירייה "הבסיס החוזי לשלושת ההזמנות הנ

  .  13/7/97 'בונה ב'לבי" סולל
יקטי� תציג את ממצאיה לגבי כל פרויקט מפרו, למע" נוחות הקורא, הביקורת

 ,ובנוס� תובא התייחסות לנתוני� מאוחדי� של שלוש הפרויקטי�, אלה בנפרד
  .איחוד הפרויקטי�/לרבות התייחסות לעצ� פעולת הריכוז

  
  פרטי הפרויקטי� העיקריי� 5.1.1

  למרכז רמתיי� 4מכביש  12“קו מי� בקוטר . א
שינוי /סטייה

  הערות/
  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   ביצוע בפועל

איחוד ע� שני ה
נוספי�  פרויקטי�

  מהווה שינוי

אוחד ע� 
   103 ' ו 16הזמנות

  הזמנה מספר  15

 444,984 )%65+(  
**  

1,128,584  683,600  
  ח "תקציב בש

מ "ללא מע(
  )והתיקרות

  
ילו" –משרד בלשה 

  מ"בע
  

מתכנ" כתב 
הכמויות והאומד" 

  התקציבי

  19/12/97  98אפריל   חודשי� 5
  תארי� הזמנה

  עבודה צו התחלת

  99ינואר  
לא צוי" בהזמנה או 
  בכל מסמ� שהוא

ז "לו/מועד סיו�
  נדרש או מסוכ�

  .ח"ש 520,631 0  מ והיא מסתכמת ב"חריגת התקציב כוללת מע**  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ב" ' הבני� לרח' השקמי� מרח' קו מי� ברח 1מבנה  –פרויקט קווי ראשיי� . ב
  . גוריו"    

שינוי /סטייה
  הערות/

  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   עלביצוע בפו

  שינוי
 אוחד ע� הזמנות

  103 ' ו 15
  הזמנה מספר  16

573,320 )%163+(  
**  

925,988  352,668  
  ח "תקציב בש

מ "ללא מע(
  )והתיקרות

  
ילו" –משרד בלשה 

  מ"בע
  

מתכנ" כתב 
הכמויות והאומד" 

  התקציבי

  29/12/97  98אפריל   חודשי� 4
  תארי� הזמנה

  הצו התחלת עבוד

  99סו� אפריל  
לא צוי" בהזמנה או 
  בכל מסמ� שהוא

ז "לו/מועד סיו�
  נדרש או מסוכ�

  .ח"ש 670,784 0מ והיא מסתכמת ב"חריגת התקציב כוללת מע**  
  
  .ברחוב שרת 12"פרויקט קו מי� ראשי . ג

שינוי /סטייה
  הערות/

  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   ביצוע בפועל

  שינוי
 אוחד ע� הזמנות

  15 ' ו 16
  הזמנה מספר  103

349,419 )%73+(  
**  

825,611  476,192  
  ח "תקציב בש

מ "ללא מע(
  )והתיקרות

 
  אשוח מהנדסי�

  )אשר טורטל( 
  

מתכנ" כתב 
הכמויות והאומד" 

  התקציבי

  5/4/98  98אפריל  
  תארי� הזמנה

  צו התחלת עבודה
 5 ' איחור בכ
  חודשי�

24/1/99  31/8/98  
ז "לו/מועד סיו�
  מסוכ�נדרש או 

  .ח"ש 408,820 0מ והיא מסתכמת ב"חריגת התקציב כוללת מע**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ריכוז הפרויקטי� . ג

שינוי /סטייה
  הערות/

  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   ביצוע בפועל

  מספרי הזמנות    15, 16, 103  
1,367,722 

)%90+(  
**  

2,880,182  1,512,460  
  ח "תקציב בש

מ "ללא מע(
  )תוהתיקרו

  .ח"ש 1,600,235 0מ והיא מסתכמת ב"חריגת התקציב כוללת מע**  
  

  ליקויי� עיקריי� שהביקורת זיהתה בתהליכי הפיקוח 5.1.2
  י חשבונות סופיי�"חריגה מתקציב ההזמנה עפ. א       
  

  היק� החריגה וההיבט החוקי 1.א       
  

 7/2/1999 'י המפקח ב"החשבונות הסופיי� של ההזמנות שאושרו לתשלו� ע
  ):ויותרמ והתייק"לפני מע(היו 

  מתקציב ח"ש 548,913 'סכו� זה גבוה ב ח"ש 1,232,513:   15הזמנה מספר 
  !! %80ומהווה חריגה של מעל )  ח"ש 683,600( ההזמנה 

כאמור במסגרת חשבו" ( נדסה הי ה"בסופו של דבר היה הסכו� הסופי שאושר ע
טי� שהוחלט לרכז� לצור� ניהול כספי אחד בקוב! חשבונות  של שלושה פרויק

שמהווה חריגה מתקציב ההזמנה של  ח"ש 1,128,584): משיקולי� שוני�
  ".בלבד" %65דהיינו חריגה של  ,"בלבד" ח"ש 444,984

מתקציב  ח"ש 535,511 'סכו� זה גבוה ב ח"ש 888,179:   16הזמנה מספר 
  !! %152ומהווה חריגה של )  ח"ש352,668(ההזמנה 

שוב (נדסה א� גבוה יותר הי ה"ו של דבר היה הסכו� הסופי שאושר עבסופ
 925,988): כאמור במסגרת חשבו" אחד בקוב! חשבונות  של שלושה פרויקטי�

   !!%163,    ח"ש 573,320שמהווה חריגה מתקציב ההזמנה של , ח"ש
מתקציב  ח"ש 332,958 'סכו� זה גבוה ב ח"ש 809,150  103הזמנה מספר 

  !! %70ומהווה חריגה של )  ח"ש 476,192(ההזמנה 
א� גבוה  היה נדסההי ה"ג� במקרה זה הסכו� הסופי שאושר ע , בסופו של דבר

 , ח"ש 349,419שמהווה חריגה מתקציב ההזמנה של  ,ח"ש 825,611: יותר
   !!%73דהיינו חריגה של 

ציב מתק ח"ש 1,417,382 ' סכו� זה גבוה ב ח"ש 2,929,842   ההזמנות 3ריכוז 
  !! %94ומהווה חריגה של ) ח"ש 1,512,460( ההזמנות

שמהווה חריגה  ,ח"ש 2,880,182: נדסה היההי ה"הסכו� הסופי שאושר ע 
   !!%90דהיינו חריגה של  ,ח"ש 1,367,722מתקציב ההזמנות של 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



) י אישור המפקח "עפ–נדסה הי אג� ה"וע(י הפיקוח "ל אושרו ע"כל החריגות הנ
  .המוסמ� לתת אישור כזה,מגור� כלשהו לכ� ללא שקיבלו אישור מוקד� ,וזאת

במקרה זה אג� ההנדסה (יש להדגיש כי על פי התקנות נית" למנהלי פרויקט 
בתנאי שיש לכ� צידוק , לאשר הגדלה בתקציב פרויקט) באמצעות הפיקוח 
  . מהתקציב המקורי 25% 'וזאת עד ל, אובייקטיבי מקצועי

שביטויו בהזמנה  תנה בקבלת אישור מגיזבר העירייה על כ�ג� אישור זה מו
פורמלית מחייבת החלטה  , 50%ועד לס� של  25%הגדלה מעל .  מתוקצבת

  .של מועצת העיר ומראש
 ,165%לבי"  65%הנדסה לתוספות תקציב של בי" האישור של המפקח ואג� 

  .הינ� חריגה מסמכות והפרת כללי המנהל התקי� 90%כ מעל "ובסה
מהוות הפרה , ל מתקציבי ההזמנות"אוי להדגיש כי החריגות הקיצוניות הנר

' י סעי� ד"וזאת עפ,  מצד המפקח בנוגע למחויבותו בהסכ� לגבי פרוייקטי� אלו
שמירה על המסגרת התקציבית במש� כל תקופת ביצוע " ' בהסכ� ) 1(

  ".הפרוייקט
מירה על בפרוייקטי� אלו לא מצאה הביקורת כל התייחסות לסעי� הש

  .המסגרת התקציבית במסמ� כלשהו
להוצאת "עד ,  על פי אותו הסכ� מוטל על המפקח להציע עדכו" אמד" תקציבי

  .})5.(א.6סעי� {"המכרז
תו� דיווח לעירייה ,  מוטל עליו להציע עדכו" תקציב במקרה של סטיות, כמו כ"

  .})1.(ד.6סעי� {כולל מקור הסטיה וסיבתה 
/ ראוי להדגיש כי בפרוייקט . י המפקח"לא קוי� ע א� אחד מהסעיפי� הללו

הכי" את כתב הכמויות ) אשוח מהנדסי� 'או משרדו (המפקח עצמו  103הזמנה 
  .ואת האמד" התקציבי של הפרוייקט

למפקח אחריות על . "א 12י ההסכ� של המפקח ע� העירייה סעי� "עפ, כמו כ"
המהווה ,  ו תו� רשלנותכל נזק או הפסד שיגר� לעירייה עקב ביצוע שירותי

עוולה אזרחית והוא מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד אשר 
  ".יגר� כאמור

נוכח , ראוי לשקול במקרה זה הפעלת סעי� זה בהסכ�, לדעת הביקורת
  .החריגות הקיצוניות בתקציבי הפרוייקטי�

  
  הפיקוח העליו"/ אישור המתכנ"  2.א
  

ובניגוד למקובל בהתחייבויות חוזיות של , גיו" הפשוטבניגוד למתחייב על פי הה
מפקח עליו" של / היה על המתכנ" , מפקח צמוד ושל מתכנ" ומפקח עליו"

לבדוק ולאשר את החשבונות  )משרד בלשה ילו" בפרויקט זה(הפרויקט 
  . הסופיי�

מפקח עליו" / המתכנ" , למסקנת הביקורת. אי" כל אישור כזה אלובפרויקטי� 
�לא  'כל בדיקה בא� אחד משלבי ההגשה והאישור של החשבונות  לא ער

  .בחשבונות הסופיי� ובודאי לא בחשבונות החלקיי�
  
  
  
  
  
  
  
  



�בי" העירייה לבי"  4/1/1998( :יש להדגיש כי על פי החוזה שנחת� בתארי
אי"  )חברת אשוח מהנדסי� –" קווי מי� ראשיי�"המפקח הצמוד לגבי פרויקט 

לקבל אישור וחתימה של , אשוח מהנדסי�' מצד חבית כל התחייבות חוז
  .המתכנ" והמופקד על הפיקוח העליו" על החשבו" הסופי

  .העדר סעי� כזה מהווה לדעת הביקורת ליקוי מהותי בחוזה
באופ" מפורש ומודגש , מצד שני המתכנ" והמופקד על הפיקוח העליו" מחויב

ל החשבו" עבחתימתו ואישור ב, י ההסכ� שלו ע� העירייה לגבי פרויקט זה"עפ
נוכח זאת הליקוי בהסכ� ע� המפקח הצמוד קשור ג� ) ]. 11) ד. 6סעי� [ הסופי 

  . הצמוד והעליו": בסתירה בי" החוזי� ע� שני גורמי הפיקוח
 'יצוי" אגב כי ההסכ� הזה ע� המתכנ" והמופקד על הפיקוח העליו" נחת� רק ב

  .של שלוש הפרויקטי� ,בפועל חודשי� לאחר התחלת העבודה 5 ,1998/92/
או התייחסות כלשהי של המתכנ" בחשבונות , חתימה, כאמור אי" כל אישור

  ).                       בכל שלביה� וגירסאותיה�( הסופיי� 
רב ביותר של כמויות  גידוליש להדגיש כי הגידול בהוצאות הפרויקטי� נובע מ

שחויבו , )מויות וחלק� נוספי�חלק� רשומי� בכתב הכ( חומרי� ופעילויות 
/ ביחס לכתבי הכמויות של המתכנ"  ,בחשבונות החלקיי� ובחשבונות הסופיי�

ולפיכ� כמוב"  ,כאמור המתכנ" לא אישר את החשבונות הסופיי�. פיקוח עליו"
  .ג� לא אישר את הכמויות החדשות והנוספות לפרויקטי�

� בכ� שאת כתב הכמויות יש שוני מסוי 103. יש להעיר כי לגבי פרויקט מס
חר� זאת חזקה על . מד" התקציבי הנובע ממנו הכי" משרד אשוח מהנדסי�ווהא

, אשוח מהנדסי� שיכינו את כתב הכמויות בהתא� לתכנו" של מתכנ" הפרויקט
מכא" שג� בפרויקט זה היה ראוי שהמתכנ" יאשר את . ילו" –משרד בלשה 
  .  החשבו" הסופי

יעה למסקנה כי הפיקוח העליו" לא מילא את נוכח כל אלה הביקורת מג
  . מחויבותו החוזית והמקצועית בעניי" זה

ג� מהיבטי חוק התכנו" ( מעבר לכ� ראוי לעירייה לבחו" את המשמעות החוקית 
של קבלת עבודה ללא שהמתכנ" ) והבנייה וג� מהיבטי פקודת ותקנות העיריות 
  .אישר את הכמויות והפעילויות שהושקעו בה

  
  נימוקי� לחריגה התקציבית 3.א
  

בחשבונות הסופיי� או בכל , אי" כל התייחסות של הפיקוח בחשבונות החלקיי�
מסמ� אחר במש� כל מהל� הפרויקטי� לתקציבי ההזמנות ולחריגות 

  .הקיצוניות מה"
החשבונות החלקיי� והחשבונות הסופיי� מוגשי� בסכומי� הגדולי� במידה 

  . אושרי� לתשלו� ללא כל הבהרה והתייחסותמהותית מתקציבי ההזמנות ומ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  חריגה בכמויות חומרי� ופעילויות מכתב הכמויות. ב  
  כללי 1.ב  

  
מתקציב ההזמנה נובעת מגידול משמעותי ביותר , כאמור, החריגה הקיצונית

 ,ובהוספה של חומרי� ופעילויות חדשות ,בכמויות החומרי� והפעילויות
  .ובחשבונות הסופיי� בחשבונות החלקיי�

ג� א� פה . י המפקח"י הקבל" אושרו כמעט במלוא" ע"שהוגשו ע וחשבונות אל
" קוסמטיי�"הרי שאלה היו תיקוני�  ,י המפקח"וש� נעשו תיקוני� קלי� ע

  .ובהרבה מקרי� א� נעשו בכיוו" של תוספת ביחס לחשבו" הקבל" ,בלבד
תי בכמויות ולהוספת בשו� חשבו" אי" הסבר של הקבל" לגידול המשמעו

  .פריטי� חדשי�
ראוי להדגיש כי ביומני העבודה שאמורי� לכאורה להוות בסיס מסודר ושיטתי 

בחלק . י הקבל""יש רישו� על תוספות נדרשות ע, לחיוב ולהכנת החשבונות
ע� זאת . י המפקח"מהיומני� רשומי� אישורי� או דחיות או הקטנת כמויות ע

  :נקודות בהקשר לכ� יש להדגיש שתי
, תו� הנמקת הצור�, אי" בא� יומ" או באיזשהו מסמ� אחר בקשה מראש

למותר לציי" כי א� לא הייתה . או להגדלה והוספת פעילויות/להגדלת כמויות ו
תמיד דרישת . בקשה כזו ג� לא היה אישור מראש של המפקח לביצוע התוספת

לסיבת ) ל דרישהולא לכ(השינוי הינה בדיעבד ע� הסברי� תקציריי� ביותר 
  .התוספת

ג� א� המפקח דחה בחלק מהמקרי� את בקשת התוספת ביומ" העבודה או 
כמעט ולא נית" לאמת הא� הכמויות שאכ" אישר המפקח , הקטי" את הכמות

  .ה� אלה שהוגשו בחשבו" ,ביומ"
לחשבונות הקבל" לא צורפו בפרויקט זה ריכוזי� מסודרי� של יומני העבודה 

ות שנית" לבחו" ביסוס של נתוני ביצוע לרבות תוספות מאושרבמתכונת ובסדר 
" השיקמי� הנמכת  קווי מי� ברחוב"חשבו" סופי ל–במקרה אחד .  י המפקח"ע

הוגש ריכוז יומני�  –!!!! אי" לו כל סימוכי" ובסיס בהזמנה  ,שעצמושלכחשבו" 
  . י המפקח"ריכוז זה נדחה בשלמותו ע. לביסוס דרישות לתוספות

  .)ח"דוהבהמש�  ראה, ופ" הניהול של יומני העבודה בפרויקט זהעל א (
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  דוגמאות לחריגות בכמויות חומרי� ופעולות   2.ב
  

  : 15.  להל" מספר דוגמאות מהזמנה מס  
  י המפקח על סכו� של"י הקבל" ואושר ע"בחשבו" הסופי לפרויקט שהוגש ע  
  מחויבי� סעיפי� רבי�, מ"ת ולפני מעלפני התייקרויו, ח"ש 1,232,513  
  שאינ� בכתב הכמויות של הפרויקט וסעיפי� רבי� מחויבי� בכמויות  
  כל זאת ללא אישור. הגבוהות בעשרות ובמאות אחוזי� ביחס לכתב הכמויות  
  וללא כל בסיס, )כתב הכמויות מבטא למעשה את התכנו" (כאמור של המתכנ"   
  או/שיש עליה אישור בחתימתו של המפקח ו  AS MADEשל תכנית מדידה   
  בפועל יש בי" המסמכי� שקיבלה הביקורת סקיצות וכעי" תכניות. ( המתכנ"  
  כל אישור או ,אי" על סקיצות אלה. י הקבל""אשר הוכנו ע –מדידה   
  כמו כ" אי" כל תחשיב. התייחסות של המפקח וספק א� הוא ראה אות� בכלל  
  להל" רשימת דוגמאות). קיצות לכמויות בחשבו"המתרג� את הנתוני� בס  
  ) מ וללא התייקרויות"כל הסכומי� בטבלה ללא מע:   ( מתו� החשבו"  

  
משמעות 
ההפרש 

  ח"בש

  הפרש
  %' ב 

כמות 
  בחשבו"

כמות 
בכתב 

  הכמויות

  #  סעי�   תאור

כמות    48,488
משמעותית 
של עבודות 

פרוק 
וכמויות עפר 

  'מצע וכו

לא מופיע 
בכתב 
  תהכמויו

עבודות הכנה 
  ותשתית בכבישי�

 51פרק 
תת 

פרקי�           
עד 51.1
51.4  

1  

  2  57.2.036    8"קו מי� קוטר   א"מ 10  א"מ 272   2,620  45,857
 1,680  א"מ 2,393   42  192,537

  א"מ
  3  57.2.040   12"קו מי� קוטר 

מגופי� מסוגי�   9  22  144  77,510
  שוני�

57.2.018'  

032 
4  

 ' עבודות חריגות   אי"    45,038
  שונות

99   

  
  :מספר סעיפי� כולל בפרויקט

  
  בכתב הכמויות  סעיפי� 39
  בחשבו" הקבל"  סעיפי� 72
  הפרש במספר סעיפי�  סעיפי� 33

  הפרש במספר סעיפי� באחוזי�  85%
  מספר הסעיפי� בה� יש התאמה או אפילו דמיו� בי� החשבו� לבי� כתב

  .הכמויות שוא� לאפס

 

 

 

 

  



הדברי� דומי� והממצאי� שבידי  103 'ו 16ויקטי� האחרי� בשני הפר
הביקורת מלמדי� על חריגות בכמויות פריטי� ופעולות ובתוספת סעיפי� ביחס 

בסעיפי� רבי� מגיעות החריגות . בהיקפי� גדולי� ביותר, לכתבי הכמויות
כל זאת כאמור ללא אישורי� וללא בסיס פורמלי . למאות ולאלפי אחוזי�

  .ומסודר
  
  ליקויי� כלליי� בחשבונות הסופיי�. ג      
  

  :הביקורת זיהתה ליקויי� כלליי� וליקויי סדר בחשבונות הסופיי� שעיקר�
  :מסמ� ריכוז חשבונות סופיי� של קבל" המשנה  –כללי ) 1(

 �מודפס על נייר חברה (  הקבל"י "שהוגש ע)  Aלהל" מסמ� (בידי הביקורת מסמ
  ).הקבל" של 

�הזמנות . טבלת ריכוז כספי� בפרויקט קווי מי� ראשיי�"   :כותרת המסמ
  ). 4%לאחר הנחה . ( שיקמי�'  רח – 103'16'15' מס

  ".שיקמי� ' הזמנה רח"  'ו 15,16,103בטבלה מפורטי� ההזמנות 
להבנת (  ח"ש 2,779,079.90: כהגדרת המסמ�) מצטבר(כ סכו� חשבו" סופי "סה

  .ה יש פרוט הסכו� לכל הזמנהבטבל). הביקורת כולל התייקרויות 
�  !!! 8/4/98: התארי� המודפס על המסמ

אישר את הסכומי� המצטברי�  ,מ"ממשרד אשוח מהנדסי� בעהמפקח 
�  . 7/2/99: בחתימתו בתארי

  
שראוי היה לבדוק אות�  ,לדעת הביקורת במסמ� זה יש פירטי מידע תמוהי�

  :באופ� מעמיק
  הרי שיש בו כדי לגרו� , ו טעותא� התארי� המופיע על המסמ� איננ.  א
  .בלשו" המעטה, לתמיהה      
  
  י המפקח מעורר"שמאושר ע" השיקמי�' הזמנה רח"החשבו" המתייחס ל.   ב
  שהביקורת לא ראתה כל תיעוד וכל ,הזמנה זו "נולדה"כ" מהי. סימני שאלה      
  י" כיייצו ( ח"ש 167,000 'והכיצד אושר עבורה חשבו" בכ, סימוכי" לגביה      
  'הנמכת קווי מי� ברח"יש ג� חשבו" סופי המוגדר  במסמכי הפרויקטי�      
  כולל התייקרויות ח"ש 137,260על סכו� של  25/1/99 מתארי�" השיקמי�      
  יש , ח"ש 137,260של מול הסכו�  'לפרויקט כזה  אי" הזמנה '. מ"ולפני מע      

  .ל"הנ Aהסכו� שהופיע במסמ� , ח"ש 166,765יד על סכו� של  רישו� בכתב      
  לבי" ,נייר חברת אשוח מהנדסי� החשבו" המאושר על הגידול בסכו� בי"      

       �  ).תמוה מאוד Aהסכו� במסמ
  
  א� הקבל" הינו סולל בונה הכיצד מגיש קבל" המשנה באופ" ישיר למפקח.  ג 
  על נייר חברה של הכיצד מאשר המפקח ,וא� הוגש כזה? חשבו" לאישור     
  ? המשנה חשבונות אלו קבל"     

                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  

  
  



  ללא כל אישור וחתימה( 16. החשבו" הסופי של קבל" המשנה להזמנה מס.  ד
     552,097על סכו� של   24/1/99הוגש בתארי� והופק  )של הקבל" הראשי     

  ). כולל התייקרויות(ח "ש     
  למעט החשבו" הסופי זאת. אי" כל חשבו" נוס� לחשבו" זה המוגדר כסופי     
  כאמור בטבלת הסיכו� של המופיע" השיקמי�' הנמכת קוי המי� ברח"לגבי      
  .ח"ש 166,765ס "לעיל ע קבל" המשנה     
  ועל) אשוח מהנדסי�( י המפקח "מול אלה מופיע החשבו" הסופי שהופק ע     
  כולל ח"ש 903,645נייר חברה שלו ואשר הסכו� המאושר בו לתשלו� הינו      
  ). לפני התייקרויותח "ש 888,179(התייקרויות      

  :ההפרש בי" חשבו" הקבל" לבי" חשבו" המפקח המאושר לתשלו� הינו     
  'ג� א� ניקח בחשבו" את החיוב הנוס� לגבי רח). 64%( ח "ש 351,548     
  ג� בהתייחס ,ח"ש 718,862 'השיקמי� יוצא שחשבו" הקבל" מסתכ� ב     

  שאושר לתשלו� ,של המפקח" חשבונו"הפרש בי" הסכו� ב קיי� , זה סכו�ל     
  הסבר אי" כל).  26%( + ח"ש 184,783:  חשבו" הקבל" בס� לבי" ,להנדסה     
  . בחשבו" הקבל" להפרש זה רוטיפ ואי" כל     
  

ל בתמיהה וממליצה לבדוק את "כאמור הביקורת רואה את הנתוני� הנ
  .משמעות� בהקד�

ל הביקורת מגיעה למסקנה כי החשבו" הסופי של "בנוס� נוכח הממצאי� הנ
או מדידה /י המפקח ללא בדיקה כמותית ו"אושר והוגש לתשלו� ע 16הזמנה 

  .הכמויות כבסיס לאישורשל 
  
  15. חשבו" סופי להזמנה מס)  2(

שרותי  –פולונסקי . ל"על ידי  22/1/99 'בידי הביקורת חשבו" סופי שהופק ב
אי" על   .שביצע את הפרוייקטמהנדס הביצוע של קבל" המשנה  –" הנדסה

כמו כ" אי" כל אישור של . חשבו" זה כל אישור או חתימה של הקבל" הראשי
  . שלא של המתכנ" וכמוב� המפקח

 1,232,513( מ "כולל התייקרויות ולפני מע ח"ש 1,247,620ס "חשבו" זה הינו ע
  ).לפני התייקרויות

 ,הקבל" המבצעעומד אישור המפקח על המסמ� של  ,מול חשבו" לא מאושר זה
סכו� זהה לחשבו"  ' ח"ש 1,247,620:  15שבו סכו� חשבו" סופי להזמנה 

  .הקבל"
י "ל הנתוני� הללו הביקורת מגיעה למסקנה כי חשבו" הקבל" אושר עעל פי כ

  . או מדידה של כמויות/המפקח ללא בדיקה כמותית ו
  . לגבי החריגה  מתקציב ההזמנה כבר עמדנו לעיל

  
  16. חשבו" סופי להזמנה מס) 3(

  . לעיל בפרק זה)  1(ממצאי הביקורת לחשבו" זה הוצגו בסעי� משנה 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   103. חשבו" סופי להזמנה מס) 4(

 מכיוו" , ?א� לא ברור למי  –וגש הואולי ג� ( ופק החשבו" סופי לפרויקט זה 
בתארי� , )י גור� כלשהו "או חותמת נתקבל ע/אי" כל נמע" על החשבו" וש

. קבל" המשנהמהנדס הביצוע של , שירותי הנדסה  –פולונסקי . י ל"ע 24/1/99
אי" על . מ"לפני התייקרויות ולפני מע ח"ש 809,151חשבו" זה הינו על סכו� 

  .נדהוחשבו" זה כל אישור או סימני� של הקבל" הראשי או סימני בדיקה של מ
י "מופק ע ,כמות� והסכומי�, חשבו" זהה לחלוטי" ג� מבחינת סדר הפריטי�

מהנדס , פולונסקי. י ל"שהוגש עבדיוק באותו תארי� ) אשוח מהנדסי�(המפקח 
  .ומוגש כחשבו" סופי מאושר לתשלו�, הקבל" הביצוע של

או מדידה /מסקנת הביקורת כי ג� בחשבו� זה לא נעשתה בקרת כמויות ו
  . בשטח

  
  ניהול ואישור החשבונות החלקיי� 5.1.3

  כללי  .א          
  

בהסכ� ע� המפקח נאמר כי במסגרת מטלות הפיקוח תעשה )  11.(ה. 6בסעי� 
בהתא� , החלקיי� והסופיי� של הקבל" בדיקה ואישור של החשבונות"

  ."על סמ� מדידה ואישור של הכמויות כנזכר לעיל, לחוזה
בא� אחד מהחשבונות החלקיי� , בניגוד מובהק למחויבותו זו של המפקח
י המפקח מדידת "י הקבל" לא נעשתה ע"שהוגשו במהל� שלושת הפרויקטי� ע

ג� על , עדר כל תיעוד לכ�ג� על פי ה  ,הביקורת מגיעה  למסקנה זו. כמויות
פי הנתוני� והממצאי� בחשבונות החלקיי� בצורותיה� השוני� וג� על פי 

שאי� הוא מבצע מדידת  ,מפורשות בפני הביקורת דיברי המפקח שציי�
  .כמויות בשלבי הביניי� של  הפרויקטי�

הביקורת רואה בכ� ליקוי מהותי במילוי תפקיד הפיקוח והפרה מפורשת של 
  .ההסכ�

  
  ממצאי� והתייחסות על פי חשבונות חלקיי�: 15. פרויקט מס.  ב
   1חשבו" חלקי מספר  1.ב
  

חשבו" זה .  28/6/98 'של הפרויקט ב 1הקבל" הגיש את החשבו" החלקי מספר 
בחשבו" מצוי" .  28/6/98י מהנדס הביצוע של סולל בונה באותו יו� "מאושר ע

, 30/4/98, )מה שהחשבו" כוללהתארי� שעד אליו בוצע כל (תארי� הביצוע 
על פי יומ" העבודה  –לאחר התחלת הפרויקט בפועל   !!!ימי�  7דהיינו  
יומ" עבודה זה כולל (  23/4/98של הפרויקט  בתארי� )  1שמספרו ( הראשו" 

  ) .103 'ו 16על ד� אחד ג� פרויקטי� 
ח "ש 673,702חשבו" זה המופק על ד� מחשב של סולל בונה מוגש על סכו� של 

  ).מ"ללא מע(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



מסכו� זה מעניק הקבל" הנחה המוגדרת הנחת קבל" או רווח קבלני בשיעור 
הנחה זו או רווח קבלני זה מעוררת . מ"ללא מע;  94,318המהווה  14%של 

  .משו� שהיא איננה מופיעה בהסכ� ע� הקבל" או בכל מסמ� אחר, תמיהה
ומפיק את החשבו" על  ,שב שלומחההמפקח מעביר את חשבו" הקבל" למערכת 

יו� לפני שהופק  17 ' 98/611/בתארי� , )מ"אשוח מהנדסי� בע(נייר שלו 
  !!.  והוגש חשבו� הקבל�

י "אושר ע, 14%זולת הרווח הקבלני של  , חשבו" זה הזהה לחשבו" הקבל"
זהות כמעט לחלוטי"  ,המפקח של ניירההכמויות בחשבו" על . המפקח לתשלו�

ואולי נוכח (  ,הקבל" נו שללחשבו) זעו� של שינויי� זעירי�מלבד מספר (
הקבל" זהה כמעט  נו שלהכרונולוגיה של התאריכי� ראוי לכתוב כי חשבו

כי היא , הביקורת מדגישה  הדגש היטב). המפקחשל " נוחשבו"לחלוטי" ל
  . שאינ� מעוגנות בהסכ�, מתנגדת לחלוטי� לקבלת החלטות או רווח קבלני

ימי  7שאמור לבטא כאמור היק� ביצוע בפועל של , " המאושרסכו� החשבו
  .כ תקציב הפרויקט"מסה 99% 0 לכדי  עבודה בלבד מגיע

�מסקנת הביקורת הינה , נוכח כל הנתוני� לעיל ונוכח היעדר כל תיעוד נוס
הכמויות שבו לא נבדקו ולא , כי חשבו� זה אינו מבטא כלל את הביצוע בשטח

 תהלי� את להתניע נראהוהוא נועד כ) ע� המפקחבניגוד להסכ� ( נמדדו 
המפקח העליו" / המפקח הצמוד והמתכנ" 'ולמפקחי�. ( התשלו� לקבל�

  ).צמודי� בגובה תשלומיה� ובמועדיה� לתשלומי� לקבל" 
בידי העירייה בשעת אישור החשבו" כל  בטחונות לא היו כי  ,ראוי ג� להדגיש

כמתחייב פו של דבר את הפרויקט בסו שהקבל" לא יעבירלמקרה  ,של הקבל"
  .מההסכ� עימו

  
   2 חשבו" חלקי מספר   2.ב

  
חשבו" זה .  '9/7/98של הפרויקט ב 2הקבל" הגיש את החשבו" החלקי מספר 

בחשבו" מצוי" תארי� החשבו" .  י מנהל הפרויקט של סולל בונה"מאושר ע
  .31/5/98, )התארי� שעד אליו בוצע כל מה שהחשבו" כולל(

ח "ש 769,974זה המופק על ד� מחשב של סולל בונה מוגש על סכו� של חשבו" 
בחשבו" זה נעלמת הנחת הקבל" או הרווח הקבלני ). מ והתייקרויות"לפני מע(

  .1' שהופיע בחשבו" חלקי מס 14%בשיעור של 
ומסמ" בעט  ,הגיש הקבל"שחשבו" העל גבי   ,המפקח במקרה זה מבצע בדיקה

המפקח מאשר את החשבו" . או תיקו" הכמות, כמותהתייחסויות כמו אישור ה
ג� בחשבו" זה מאושרות רוב הכמויות מלבד .  תארי�ללא ציו"  ,בחתימת ידו

  ח"ש 742,352: הסכו� שמאשר המפקח לתשלו� הינו. תיקוני� קלי� פה וש�
  ).מהחשבו" של הקבל"  96.4%(

  ). '9%כ(  ח"ש 58,752 'חשבו" מאושר זה עובר את  תקציב הפרויקט ב
  למסקנת הביקורת ללא מדידת כמויות, י המפקח"ע ג� חשבו" זה אושר   
   .בשטח   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
המפקח ימנע את  ,הביקורת הייתה מצפה שנוכח החריגה בחשבו" הקבל"

חריגה שעומדת ה"על  ,נדסההאישורו ויתריע בפני הממוני� באג� ה
 –החלקי הראשו" כבר בחשבו"  ,למעשה היה ראוי שיעשה כ". ( "להתרחש

הנחה שראוי , י קבל""של הגשת חשבו" ע , תהלי� אמיתי מתבצע בהנחה שהיה
  ). היה לבחו" ולאמת

מאת   ,לא נעשה דבר ולא הושמעה כל התרעה או התייחסות , יתר על כ"
  .שחורגי� מהתקציבאישור חשבונות בהיקפי� להגשה ול באשר ,המפקח

חשבו" השוני� עומדות כמויות טי הירהי� בפוכמוב" שמול הסכומי� הגב
 להיקפי� שבכתב ,החורגות או מגיעות כבר בשלב מוקד� זה של הפרויקט

  .הכמויות של המתכנ"
  

   3 חשבו" חלקי מספר   3.ב 
  

. שהגיש הקבל") או העתק ממנו ( אי" בידי אג� הנדסה את החשבו" המקורי 
מחשב על בידי הביקורת מצוי רק עותק מהחשבו" שהמפקח הפיק במערכת ה

הביקורת ממליצה לבדוק . ( 26/8/1998 ' ב, )מ"אשוח מהנדסי� בע( ,נייר שלו
  ). 3א� הקבל" בכלל הגיש חשבו" חלקי מספר 

 1,046,676י המפקח והוגש לתשלו� הינו על סכו� של "חשבו" זה שאושר ע
מהתקציב של ח "ש 363,076חריגה של . מ והתייקרויות"לפני מעח "ש

  ).  53% (הפרויקט
ללא מדידת , על פי הנתוני� שבידיה, למסקנת הביקורת, ג� חשבו" זה הוגש

  .כמויות בשטח
כמוב" שבמקביל לגובה הסכומי� בחשבו" ג� הכמויות שבו גבוהות במידה 

בסעיפי� מסוימי� חריגה בשיעורי� של . (משמעותית ביותר מכתב הכמויות
  ).עשרות ומאות אחוזי�

ונות האחרי� ללא כל נימוק וללא כל כל זאת בדומה למתואר ביחס לחשב
  . סיו" למנוע חריגה מפליגה זוינ
  

     4 חשבו" חלקי מספר   4.ב
  

  חשבו" זה דומה מאד מבחינת השתלשלות הדברי� ואופיו לחשבו" חלקי 
  .1מספר 

חשבו" זה . 8/11/98 'של הפרויקט ב 4הקבל" הגיש את החשבו" החלקי מספר 
חשבו" זה .  8/11/98לל בונה באותו יו� סו י מהנדס הביצוע של"מאושר ע

ללא ( ח"ש 1,204,076המופק על ד� מחשב של סולל בונה מוגש על סכו� של 
, 1' ג� בחשבו" זה מעניק הקבל" את אותה הנחה מחשבו" חלקי מס  ).מ"מע

שמהווי� , 14%הנחה המוגדרת הנחת קבל" או רווח קבלני בשיעור של 
.              ; 1,035,505חר ההנחה הינו על החשבו" לא. מ"ללא מע;  168,571

  ,מעביר המפקח את חשבו" הקבל" למערכת מחשב שלו, ג� במקרה זה
 ,ושוב באופ" תמוה,  מ"בע" אשוח מהנדסי�"ומפיק את החשבו" על נייר של 

יו� לפני שהופק והוגש  14 ' 98/1025/ג החשבו" הינו "התארי� שמתנוסס ע
                         .הקבל" חשבו"

  
  
  
  

                                                    



סכו� הגבוה  ח"ש 1,258,183חשבו" זה שהפיק ואישר המפקח הינו בסכו� של 
  . 14%לפני הנחת קבל" של , ; 54,107 'ב מחשבו" הקבל"

י המפקח ועל נייר "יש לציי" כי משו� מה מופיעה על ד� החשבו" שהופק ע
  . ב"של סולל בונה וחתימה של מהנדס הביצוע של סו חותמת, החברה שלו

) �הביקורת ממליצה לבחו" מה עושות חותמת וחתימה זו על ). ללא תארי
�  . מסמ� של המפקח ומה המשמעות לכ

 נו שלזהות כמעט לחלוטי" לחשבו ,המפקח של ניירההכמויות בחשבו" על 
בחשבו" הקבל" שבו  12"קו מי� קוטר  57.2.040מלבד בסעי� אחד  ,הקבל"
 של ואילו בחשבו" שעל נייר ח"ש 698,490א בסכו� של "מ 2,587מופיע 
בכתב הכמויות מופיע (  ח"ש 750,600בסכו� של  א"מ 2,780רשו�  , המפקח

  ).  ח"ש 453,600א בסכו� של "מ 1,680סעי� זה ע� 
 ,בתאריכי החשבו" של הקבל" ושל המפקח חוסר העקביות והכרונולוגיהנוכח 
הא� הקבל" התרשל עד כדי כ� : ביותר להגיע למסקנה בנקודה זוקשה 

או שמה טעה המפקח בהגדילו את  , ח"ש 52,110מבחינתו בדווחו על פחות 
מאחר וג� לדברי המפקח אי" החשבונות החלקיי� שהוא . הכמות של פריט זה

נוכח כל . הרי שכל השערה טובה למקרה זה ,מאשר מבוססי� על מדידה
 נו שלהביקורת  סבורה שלא תהיה זו שגיאה לכתוב כי חשבו, ל"הנתוני� הנ

                                                                                           .המפקח של "נוחשבו"הקבל" זהה כמעט לחלוטי" ל
חורג מתקציב ה, ח"ש 1,258,183 הינו סכו� החשבו" המאושר, לסיכו�
ונימוקי� כל הסבר ג� במקרה זה ללא ) !!  84%(  ח"ש 574,583 0ב הפרויקט
  .מספקי�

, ג� ביחס לחשבו" חלקי זה נוכח כל הנתוני� לעיל ונוכח היעדר כל תיעוד נוס�
, מסקנת הביקורת הינה כי חשבו" זה אינו מבטא בהכרח את הביצוע בשטח

הסכ� ע� בניגוד ל, כאמור(הכמויות שבו לא נבדקו כמותית ולא נמדדו 
  ). המפקח

  
  ממצאי� והתייחסות על פי חשבונות חלקיי�: 16. פרויקט מס   .ד  

  
י "ג� בפרויקט זה הממצאי� לגבי אופ" הניהול של החשבונות החלקיי� ע

  .15. המפקח דומי� למתואר בפרויקט מס
נוכח גודש הממצאי� בחרה הביקורת לרכז בצמצו� רק את הנקודות 

  :אלוהבולטות ביותר בממצאי� 
  
  מער� ההזמנה 70% ' בגובה של כ , חלקי ראשו" "אישור המפקח של חשבו)  1
  .וזאת לתארי� ביצוע של חודש בלבד מתחילת העבודה     
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  הביקורת לא הבחינה בשינויי� משמעותיי� בחשבונות הקבל" וזאת בכל)  2
  ,של המפקח" תטביעות אצבעו"באות� חשבונות שניכרי� בה� . החשבונות     
  . בלבד" קוסמטיי� "השינויי� הינ� בעיקר�      
  

  על חריגות של או מת" הסברי� ונימוקי� וכ" התרעה/ואי" כל התייחסות )  3
  בעשרות ובמאות אחוזי� בסעיפי� ,הכמויות החשבונות מהכמויות בכתב    
  .מסוימי�    
  

  חלקיי� ממצאי� והתייחסות על פי חשבונות:  103. פרויקט מס. ה  
  

  :הנקודות הבולטות בממצאי הביקורת בחשבונות החלקיי� בפרויקט זה הינ"
  !! 28/6/98בתארי� , )ב "סו(י הקבל" הראשי "מופק ונחת� ע 1.חשבו" חלקי מס

 225,310 ' ו)  %4(לאחר הנחת חוזה  ח"ש 261,990חשבו" זה הינו על סכו� של  
  ".הנחת קבל""לאחר , ח"ש

" חשבו�"יו� לפני  17!!!(  98/611/בתארי�  ,החברה שלוהמפקח מפיק על נייר 
כולל מאושר לאג� ההנדסה  חשבו"ה ,ח"ש 264,608בסכו� של " חשבו"" הקבל�

החשבו" של הקבל" "במכתב זה מציי" המפקח כי  . 11/6/98מכתב באותו מועד 
  ".נבדק ואושר על ידינו

א� לא  ,הסכומי� המפקח זהה כמעט לחלוטי" לחשבו" הקבל" מבחינת" חשבו""
חשבו" המפקח מבוסס בעיקרו על כמויות שלמות של כתב . "מבחינת הכמויות

לסכומי� שנגזרי� . מבחינה כספית" כבדי�"ברוב הפריטי� ובעיקר ב(הכמויות 
זאת לאחר חודש בלבד . ( 60%ל הפעיל המפקח כופל קבוע של "מהכמויות הנ

  ).מתחילת הפרויקט
" הוכ""המפקח " חשבו""הביקורת למסקנה כי מגיעה  ,ל"מתו� הנתוני� הנ

ואי" לו כל  ,רק לצור� העברת חשבו" כבסיס להתנעת תהלי� תשלו�כנראה 
. או לאיזו שהיא  בקרת כמויות ממציאות השטח ,קשר למציאות הפרויקט

�הינה שההצהרה בדבר בדיקת החשבו"  ,כמוב" שהמסקנה הנוספת העולה מכ
  .חסרת בסיסבמכתבו של המפקח לאג� ההנדסה 

ממצאי� אלו מעוררי� ג� בהכרח בלב הביקורת תחושה כי הקדמת מועדי 
הינה ג� , ולו ג� במחיר הדיוק והקשר למציאות, התשלו� של החשבונות
תחושה זו בודאי נתמכת בנתוני ההסכ� עליו חתו� . אינטרס חזק של המפקח

המפקח ע� העירייה ומשטר התשלומי� למפקח הקשור ומוצמד לגובה 
  .התשלומי� המאושרי� לתשלו� ולמועדיה�

מוגש ומאושר לתשלו� ללא כל קשר , בפרויקט זה 3ג� חשבו" חלקי מספר 
  . למציאות וזאת כנראה רק לצור� מימוש תהלי� תשלו�

 � 31/7/98חשבו" לתארי�  'ב"סו–י הקבל" הראשי "מוגש ע 19/8/98בתארי
אי" על . ח"ש 614,892ס "ו עחשבו" זה הינ. למשרד מהנדס העיר, 3כחשבו" חלקי 

לא של המפקח וג� לא של מהנדס הביצוע או מנהל , חשבו" זה אישורי� כלשה�
                              .ב"האיזור של סו

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 �. מאושר 3חלקי " חשבו"", על נייר חברה שלו, מגיש המפקח  26/8/98בתארי

יו" מבחינת הכמויות בי" אי" כל דמ. ח"ש 576,268חשבו" זה הינו על סכו� של 
  .19/8/98 'חשבו" זה של המפקח לבי" חשבו" הקבל" מ

 �מאושר לתשלו� " חשבו""מכיני� במשרד מהנדס העיר  26/8/98באותו תארי
מתבסס  ! איננוחשבו" זה ). הקבל" נו שלזהה כמעט לחשבו(ח "ש 613,855ס "ע

  . המפקח נו שלהמפקח ואיננו זהה בכמויותיו לכמויות בחשבו נו שלעל חשבו
 �של  והפע� באישור – 3. שוב מגיש הקבל" חשבו" חלקי מס!!  7/9/98בתארי

 ' מהמנהל האזור  כ" בחתימתו שלו ,2/9/98 'מה תוחתימובמהנדס הביצוע 
פחית מהסכו� ההקבל"  הפע� א�  ,ח"ש 605,880ס "חשבו" זה הינו ע. 7/9/98
 521,057: " המוגש הינוכ� שסכו� החשבו ,14% של כהנחת קבל" ח"ש 84,823

  נער�מגיעה הביקורת למסקנה כי חשבו" הקבל"  ,נוכח רצ� אירועי� זה .ח"ש
בתאו� כל הגורמי� לש� התנעת תהלי� תשלו� וזאת ללא כל קשר כנראה 

  . לכמויות האמיתיות במציאות
  
  לוחות זמני� 5.1.4

  
  הגדרת מועדי� בהזמנות. א   

  16. נה מסהזמ 'ו 15.  הזמנה מס) 1(       
ניתנו לקבל" , הזמנות העבודה הללו שהוגדרו ג� כצווי התחלת עבודה  2

 �  . 29/12/97בתארי
עומד , יש להדגיש כי כל הזמנת עבודה זו הינה מסמ� פורמלי לחלוטי"

  .בפני עצמו ומבויל כחוזה עצמאי
והחשבו" הסופי  1998בהזמנות אלה שהעבודות בה" החלו רק באפריל 

                                                                                                   . אי� כל התייחסות ללוח זמני� 22/1/99 'ה" הוגש בעבור כל אחת מ
בטופס ההזמנה יש סעי� מפורט לתקופת הביצוע ובו יש מקו� לציי" את 

פרויקט זה לא  בהזמנה של. יו� תחילת הביצוע ואת יו� סיו� הביצוע
  .פי� אלולאו כלל סעיומ

ואילו   22/1/99 ' הסתיימה ב 15. יש לציי" כי העבודה של הזמנה מס
  .25/4/99 ' הסתיימה ב 16. העבודה של הזמנה מס

  
   103. הזמנה מס) 2(     
  

סמו� למועד התחלת , 98  באפריל 5 'שהוצאה ב, 103. בהזמנה מס
: וליו� סיו� הביצוע 1/4/98: הביצועמופיעה דרישה ליו� תחילת , העבודה
31/8/98.  

 5פיגור של לפחות  24/1/99לעומת זאת הפרויקט הסתיי� לא לפני 
י ההזמנה "לעומת מועד הביצוע בו מחויב הקבל" עפ) יו� 146(חודשי� 

  . אותה אישר בחתימתו
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
י "או תעודת קבלה המאושרת ע/הביקורת לא קיבלה תעודת גמר ו(

  ).י המתכנ" לגמר הפרויקט"עהמפקח ו
�אי" לכ� כל התייחסות של . פיגור זה איננו מקבל כל ביטוי בא� מסמ

  .המפקח ולא של כל גור� אחר
על פי ההסכ� של העירייה ע� הקבל" היה עליה להפחית מחשבונו של 

�על פי תחשיב הביקורת . ( הקבל" סכומי� ניכרי� בעבור פיגור כה ממוש
מהחשבו" וזאת על פי שיעורי  87.6% 'מצטבר למגיע שיעור ההפחתה ה

  ).בהסכ� המסגרת 60.1המפורטי� בסעי�  ,הקנסות בגי" פיגור
  
   תכנית עבודה ותכנית לוח זמני�. ב        

  
או /לא קבל" המשנה ולא המפקח הכינו ו, לא הקבל", בפרויקטי� הנדוני�

  . הפרויקטאו לוח זמני� לניהול ולבקרת /ניהלו תכנית עבודה כלשהי  ו
  .יצאו ללא כל הגדרת מועדי� 16 ' ו 15כאמור מלכתחילה הזמנות 

הביקורת רואה בכ� רשלנות מהותית בביצוע תפקידי הפיקוח ותפקידי 
  .הניהול באג� ההנדסה

ראוי להדגיש כי מרכיב ניכר בעבודתו של המפקח הינו ניהול התקדמות 
  .ורמליי� ומתועדי�וניהול הביצוע על פי תכניות עבודה ולוחות זמני� פ

לנהל את ) ה' ו  סעיפי משנה ד(בסעיפי� רבי�  המפקח מחוייבעל פי החוזה 
בנוס� הוא מחויב על פי החוזה בהכנת לוח . המועדי� ואת לוחות הזמני�

. מולאה א� אחת מההתחייבויות הללו לא).  7. סעי� א( זמני� לפרויקט
ת הקבל" כפי שהוא הביקורת הייתה מצפה ממנו כי בהעדר לוח זמני� מא

, ידרוש זאת המפקח בתוק� ובנחרצות, מחויב על פי הסכ� המסגרת איתו
כאמור א� אחד . ובמקביל יערו� לוח זמני� לניהול הפיקוח כפי שנדרש ממנו

הביקורת רואה בכ� ליקוי מהותי ורשלנות . מהדברי� הללו לא נעשה
  .בביצוע תפקידו

א� התשלו� שהעירייה שילמה נוכח כל אלו ראוי לדעת הביקורת לשקול 
התשלו� שהמפקח זכאי לו על פי . מוצדק, למפקח עבור הפיקוח בפרויקט זה

ניהול לוחות הזמני�  בנושאההסכ� כולל כאמור מטלות רבות ורציפות 
ומאחר וכל אלו לא נעשו הרי שלכאורה שולמו לו תשלומי� עבור מטלות 

את הפרטי� ולשקול על כ" ממליצה הביקורת לבחו" לעומק . שלא ביצע
על פי ממצאי . מהמפקח, לכאורה, דרישת החזרת התשלומי� העודפי�
מהמפקח פיצוי על ביצוע לקוי של  לתבועהבדיקה המעמיקה ראוי ג� לשקול 

  . משימתו
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  ניהול יומני� 5.1.5
  כללי .א        

  
ו� יומי יומ" העבודה אמור לשמש כאחד הכלי� המרכזיי� בניהול השוט� הי

ניהול אפקטיבי של יומ" העבודה מאפשר תכנו" ובקרה יעילה . של הפרויקט
כמו כ" ישמש היומ" . ז ברמה המפורטת ביותר"אחר שלבי ביצוע ולו , בשטח

כאמצעי תקשורת פורמלית ואפקטיבית ומתועדת בי" המבצע לבי" המתכנ" 
  .והמפקח

מצאה , העבודהמול הפוטנציאל הרב הטמו" בניהול איכותי של יומני 
הביקורת כי בפרויקטי� הנדוני� רמת הניהול של יומני העבודה הייתה 

  .דה ומלווה בליקויי� רבי�ויר
  
  סדר ניהול היומני�.  ב
  
  חת� ניהול היומני� לפי הפרויקטי� 1.ב

  
בדומה לאופ" הניהול של הכמויות והפעילויות המבוצעות והחשבונות 

. הגישה דומה, ג� בניהול היומני�כ� , המביאי� זאת לידי ביטוי כספי
תשומת , לכל אור� ניהול הפרויקטי� מושקעי� מאמ!, למסקנת הביקורת

לב רבה וזמ" ניהול על מנת להצליח בניהול כל אחד משלושת הפרויקטי�  
כפי שמתחייב מכל המסמכי� והתיעוד  –כפרויקט העומד בזכות עצמו 

כל המאמ! . זג ומאוחדהפורמלי וע� זאת לנהל אות� כפרויקט אחד ממו
י "ג� מצד אג� ההנדסה וג� ע, י המפקח"הרב והמסוב� הזה נעשה ג� ע
כפי  –בהנחיית אג� ההנדסה והמפקח ( הקבל" הראשי וקבל" המשנה 
  ).שהביקורת מבינה באופ" טבעי 

להגדרה של כל אחד מהפרויקטי�  יש ככל הנראה בסיס ורציונל מבחינה 
  . קציביתמינהלית ות, תכנונית'הנדסית

שרק חלק מה" מזהה הביקורת בחרו , אול� לצור� השגת מטרות נוספות
לשנות את החלוקה הפורמלית והמחייבת ) ההנדסה והפיקוח ( גורמי הניהול 

  .ג� בהקשר של ניהול יומני העבודה, של ניהול הפרויקטי�
, ל"אחת מהמטרות הללו שלמענ� נעשה כל המאמ! הנ,  להבנת הביקורת

לרשות המי� על מנת לממש את השתתפותה " הולמי�"נתוני�  הינה הכנת
  .בתקציבי הפרוייקטי�" ראויה"ה

מקנה , אופ" זה של פרוייקט ממוזג ומופרד בעת ובעונה אחת,  ככל הנראה
  .אפשרויות טובות יותר להשגת אות" מטרות

הושקעו במהל� הניהול והפיקוח של שלושת , יצוי" כי ג� לדברי המפקח
" אירגו""ב, עבודה רבה ומאומצת והשקעת זמ" רבה ביותר ,הפרויקטי�

הנכוני� של הפעילויות בפרויקטי� מבחינת כמויות חומרי� " מיו""וב
  .ופעילויות

  
  
  
  
  
  

  
  



  י הפרויקטי� וההזמנות "חובה לנהל את יומני העבודה עפ ,לדעת הביקורת
רת כאמור יומ" העבודה מהווה את אחד הכלי� המרכזיי� בבק. הפורמליות
  .הפרויקט

 ריכוז שלושת הפרויקטי� ליומ" עבודה אחד מקשה מאד על אותה בקרה
  .נדרשת

מצד אחד הריכוז של הפרויקטי� ביומ" אחד מצמצ� מאד את אפשרויות  הצגת 
הריכוז (הנתוני� ואת אפשרויות ההתייחסות לאירועי� שוני� במהל� הפרויקט 

ובאופ" כזה עילה לכאורה יוצר מגבלה פיזית של שטח נייר לתיאור הדברי� 
  ).או תיעוד תקצירי רק כדי לצאת ידי חובה/להימנעות מתיעוד ו

בי" ' וכו) Shifting(הזזות , "קיזוזי�"הריכוז יוצר פתח לאפשרויות  ,מצד שני
  .הפרויקטי�

באישור (י הפיקוח "הביקורת רואה באופ� זה של ניהול יומני העבודה ע, לפיכ�
י שגור� לפגיעה בתיעוד אמיתי ונכו� של ליקו 0)ההנדסה ככל הנראה

וכ� פגיעה , בתו� ביצוע הפרוייקטי�, האירועי� וביכולת לבצע בקרה וביקורת
  .בכללי מנהל תקי�

  
  רציפות היומני� 2.ב
  

שבי"    לשבוע [ 23/4/98בתארי�  1. ניהול היומני� השבועיי� מתחיל ביומ" מס
29/4/98'23/4/98.[  

 'בחת� זה מתנהלי� כ. 15,16,103פרויקטי� ביחד יומ" זה מתייחס לשלושת ה
  .יומני� שבועיי�  18

מתייחסי� לפרויקט ] 18/9/98 30/7/98 -שבי" לתקופה [  20 ' ו 19.  יומני� מס
  .בלבד 15. מס

מתייחס א�  18/9/98לאחר  התבצע הנתוני� שבו ברישו�שטבעי ש 21. יומ" מס
] 24/7/98 '  19/7/98[וזר לשבוע א� באופ� מפתיע ח, בלבד 15. הוא לפרויקט מס

כבר כיסו אותה במסגרת  14 0ו 13. תקופה שיומני� מס 0חודשיי� לאחור  0
  . יומני� מאוחדי� לשלושת הפרויקטי�

) כחודשיי� אחורה(וג� הוא חוזר לעבר 16מתייחס רק לפרויקט  22. יומ� מס
ככל (במועד  לשבוע זה התחילו למלא ]. 7/8/98 0  2/8/98[ שבי� ומתייחס לשבוע

ללא כל תוכ"  30/7/98 'ו 2/8/98בו נרשמו התאריכי�  ,15יומ" שמספרו ) הנראה
על יומ" זה רשו� . י� שיומ" זה מתייחס אליה�/וללא ציו" מספרי הפרויקט

  . מבוטל
בנוס� לחוסר העיקביות ובנוס� , היבט חשוב לדעת הביקורת בהקשר זה

בעת ובעונה  מאוחדי�וכ פרדי�נהקשורי� לניהול הפרויקט כ" תימרוני� "ל
הינו אמינות רישו� הכמויות והדרישות לתוספות על יומני� שנרשמי� , אחת

  .רטרואקטיבית חודשיי� לאחר מועד האירועי� בשטח
יומני� שבועיי�  4ממלא הקבל" עוד  10/12/98 'לבי" ה 15/11/98 'בי" ה

". השיקמי�" ) :הפרויקט" (מקו� הבנייה"ומתייחסי� ל 4עד  1הממוספרי� 
  .משו� מה לא מצויי" מספר ההזמנה

         
  
  
  
  
  
  



                                                               
יומני� אלה רוויי� ברישו� תוספות וחריגות שאת כול" דוחה המפקח ברישו� 

  .ביומ"
לא  ,ול ואולי א� יותר מדרישות אל"אי" כל ודאות כי כל הדרישות הנ ,כאמור

  .חויבו בחשבונות ואושרו בסופו של דבר לתשלו�
מסקנת הביקורת כי הרישו� ביומני� איננו שיטתי והוא  ,נוכח כל המתואר לעיל

הביקורת מגיעה . נעשה לעיתי� קרובות במרחק רב ממועד האירועי� עצמ�
חודש חודשיי� לאחר מועד " שוחזרו"למסקנה כי רישומי� רבי� ביומני� 

  .ההתרחשות
יומני העבודה אינ� יכולי� במקרה זה לשמש כמסמ� : סיכו� מכל אלהה

  . שנית� להתבסס עליו כמשק� את האירועי� בפועל בשטח
  
  בקשות לתוספות.  ג
  

י נציגי קבל" "כמעט בכל היומני� בולטת מאד הדרישה לתוספות הרשומה ע
 כמעט  בלעדיהמידע הביומני� רבי� דרישות אלה מהוות את . המשנה בשטח

  .ביומ"
בדיעבד לאחר שלכאורה ) מהמקרי� 100% 'ב(דרישות אלה הינ" תמיד 

. כמויות החומרי� והפעילויות הנוספי� המוצגי� בדרישה כבר בוצעו
קשה לדעת מהיומ" א� . הדרישות מלוות בנימוקי� תקציריי� ביותר

  .את כל הדרישות" מכסי�"ההסברי� 
  . ק נדחה או הופחתי המפקח וחל"חלק ניכר מדרישות אלו אושרו ע

אי" כל מסמ� בו נית" לראות תביעה או הנחייה מאת המפקח אל הקבל" להציג 
בקשה מנותחת  ,חריגה מכתב הכמויות/ או שינוי/לפני ביצוע תוספת ו

אישור מראש לביצוע  )המפקח(ומנומקת באופ" מקצועי וכמותי ולקבל ממנו 
  .החריגה או התוספת

ו שהיא תרעומת או לפחות על אי נוחות של אי" ג� כל מסמ� המעיד על איז
  .המפקח מדר� ניהול זו

  
  הוראות המפקח לקבל". ד     

  
אחת מהמטרות של היומ" הינה העברת הוראות בכתב מאת המפקח לקבל" 

או תוכנה ולהבטחת תיעוד /וזאת למניעת חילוקי דעות על עצ� מת" ההוראה ו
  .פורמלי של ההוראות הללו

אי דיוק , טעויות( סות של המפקח לליקויי� בביצוע התייח: מטרה נוספת
  ).'רמת הרכבת רכיבי� ומערכות וכו, איכות חומרי� ירודה, בביצוע

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

         



  
הוראות עבודה מעי" אלה של המפקח , ביומני העבודה של הפרויקטי� הנדוני�

ביומני�  כ� שמעיו", אי" כל התייחסות בא� יומ" לאיכות הביצוע. הינ" נדירות
  .שהעבודה שהיומ" מתאר מושלמת ללא רבב ,נית" לקבל רוש�

של איכות הביצוע   ,הביקורת קשה להניח כי אכ" זו התמונה המציאותית דעתל
 , י הביקורת בפרויקט אחר"ביחוד נוכח ממצאי� של ביקורת שטח שנעשתה ע

  ).לא במסגרת דוח זה(י אותו קבל" "שבוצע ע
  
  

  מני� לבי" החשבו"הקשר בי" היו. ה     
  

מ" ההגיו" ומ" הסדר המקובל שהיומני� יהוו את אחד מהנתוני� המבססי� 
הדבר אמור לבוא לידי ביטוי דר� מסמ� . את החשבונות הסופיי� והחלקיי�

יר באופ"  שיטתי וערו� היטב את הידע והנתוני� שביומ" בריכוז יומני� המע
ככלי יעיל לביסוס כמויות מסמ� ריכוז היומ" אמור לשמש . למסמ� הריכוז

מ" הדי" . בחשבונות ובמיוחד כמויות חורגות ותוספות מעבר לכתב הכמויות
  .היה כי יומני העבודה האלה והריכוזי� יצורפו כנספחי� לחשבו"

  .ל לא התבצע"בפרויקטי� הנדוני� א� אחד מהדברי� הנ
כי הנתוני� אי" כל דר� סבירה וכלכלית לוודא . אי" בנמצא ריכוז יומני עבודה

ביומ" העבודה לרבות שינויי� ותוספות שאושרו ודרישות שנדחו מקבלי� 
  .בחשבו"" נאמ" למקור"ביטוי 

על פי הממצאי� שהביקורת מצאה לאופ" ניהול ואישור  –נהפו� הוא 
ספק רב א� אכ" יש לכ� ביטוי כלשהו וא� אכ" יש קשר בי" , החשבונות

  . ואושרו בחשבונותהנתוני� ביומ" לבי" הסכומי� שחויבו 
  
  ליקויי� שוני� במילוי ההסכ� בי� הקבל� לבי� העירייה 5.1.6

  
אחד מתפקידיו של המפקח הינו הבטחת קיו� הסעיפי� בהסכ� הנוגעי� לניהול 

  .על פי המתחייב מההסכ� ,ולתפעול הפרויקט
  .זיהתה הביקורת ליקויי� רבי� וחוסר אכיפה ,ג� בנושא זה
  :עקרי הדברי�

  
  ו� מדידות לחשבונות הביניי�ציר.  א
  

  . נכתב כי  הקבל" יצר� לכל חשבו" ביניי� מדידות ,להסכ� 12בסעי� 
או (ללא כל התייחסות מצד המפקח  ,סעי� זה הופר לכל אור� הפרויקטי�

  ).אג� ההנדסה
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  ביול ההזמנות.  ב
  

  . יש סעי� מפורש בהסכ� הקובע כי הזמנה לכל פרויקט חייבת בביול
אי" צור� לבייל כל , א� חוזה המסגרת מבויל, אמנ�. לא מבוילת 103הזמנה 

  .אז בהחלט יש בכ� הפרה של ההסכ�, א� א� ההסכ� מחייב, הזמנה בנפרד
  

  ניהול לוח זמני� בשיטת גאנט.    ג
  

לפי דרישת  'נאמר כי הקבל" יעביר למפקח מעת לעת  ,בחוזה 11.2בסעי� 
) אג� ההנדסה(הזמני� יעודכ" ויועבר למנהל לוח . ז בשיטת גאנט"המפקח לו

אחת לחודש לפחות כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה 
  .המתוכננת לחודש הקרוב

  .שו� דבר מהנאמר בהסכ� לא קוי� ושוב ללא כל התייחסות      
  
  טחו"יהעברת רשימות עובדי� לקצי" הב.   ד
  

העירייה את רשימת העובדי� טחו" של  יהקבל" חייב להעביר לידי קצי" הב
  .שיעבדו אצלו בפרויקט

אי" במסמכי הפרויקט כל תיעוד שהדרישה מולאה ומכא" שמסקנת 
  .הביקורת היא כי הדרישה לא קוימה

  
   י הוראת מפקח בכתב"שינויי� עפ.  ה       

  
הוראה זו . שינויי� בפרויקט מחייבי� הוראה פורמלית של המפקח בכתב

  ". פקודת שינויי�"מסמ� מובנה המוגדר  תינת" לקבל" על גבי
ג� מבחינת  ,בפרויקטי� הנדוני� בוצעו שינויי� בהיקפי� גדולי� ביותר

כל . מידת השינוי ביחס לתכנו" המקורי וג� מבחינת כמות השינויי�
שוב ללא כל . השינויי� נעשו בניגוד מוחלט לדר� המוכתבת בחוזה

  .התייחסות ותגובה מצד המפקח
  

  השינויי� מבחינה תקציבית מידת.   ו
  

 ,מתקציב הפרויקט 25%בחוזה קיימת הגבלה מפורשת של  49.7בסעי� 
על פי הלי� מבוקר כנדרש מפורשות ( כהיק� מירבי לשינוי שנית" לאשר 

  ).בחוזה 
  .בפרויקטי� הנדוני� לא הייתה כל התייחסות לגבול שינויי� זה, כאמור

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   ביסוס החשבו" הסופי.   ז
  

י הקבל" בצירו�  של ניתוח "בהסכ� נאמר במפורש כי חשבו" סופי יוגש ע
לרבות מסמכי� המבססי� את ניתוח המחירי� , מחירי� לעבודות חריגות

 ,כולל דפי כמויות ודפי חישוב לכמויות וכולל דפי מדידה לעבודות אלה ,הזה
ע� ד� מסודרי� וממוספרי� , )י המפקח"ובודאי ע(י כל הצדדי� "חתומי� ע

בפרויקטי� הנדוני� לא מולאו דרישות . ריכוז לפי סדר הסעיפי� בחשבו"
כאמור יש במסמכי הפרויקט מעי" דפי חישוב לכמויות ומעי" דפי . אלו

, כל אלה רק בחתימת הקבל" ומהנדס הביצוע שלו. מדידה לביצוע בשטח
  .ללא כל אישור חתימה או התייחסות כלשהי של המפקח

  
  ת רחוב חנקי�  פרויקט הרחב 5.2
  

בוצע ג� הוא , לעיל 5.1כמו הפרויקטי� הקודמי� שנסקרו בפרק , פרויקט זה
  .קבל" משנה אותוי "י סולל בונה כקבל" ראשי וע"ע

אחר מאשר מנהל הפרויקט והמפקח מטע� העירייה במקרה זה היה מהנדס 
  .בפרוייקטי� הקודמי�

  . סולל בונה: המתכנ" ומכי" כתב הכמויות במקרה זה
  
  העיקריי� פרטי הפרויקט 5.2.1

  
שינוי /סטייה

  הערות/
  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   ביצוע בפועל

  הזמנה מספר  104  

 85,527 )%13+(  
**  

  665,159  ח"ש 750,686
  ח "תקציב בש

מ "ללא מע(
  )והתיקרות

    סולל בונה  
מתכנ" כתב 

הכמויות והאומד" 
  התקציבי

 
לא יאוחר מיוני 

98  
5/4/98  

  י� הזמנהתאר
  צו התחלת עבודה

  30/6/1998  99ינואר   חודשי פיגור 6 
ז "לו/מועד סיו�

  נדרש או מסוכ�
  .ח"ש 066,001 0מ מסתכמת ב"חריגת התקציב הכוללת מע**  
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ליקויי� עיקריי� שהביקורת זיהתה בתהליכי הפיקוח 5.2.2

  
  י חשבו" סופי"חריגה מתקציב ההזמנה עפ. א
  
   החריגההיק�  1.א
  

 'י המפקח וההנדסה ב"של הפרויקט שאושר לתשלו� ע החשבו� הסופי
סכו� זה ): ויותרמ והתייק"לפני מע( ח"ש 750,686היה בס� של  ,1999/17/

מהווה חריגה של )  ח"ש 665,159(מתקציב ההזמנה  ח"ש 85,527 'הגבוה ב
  .%13+ 0כ

בתנאי , מיוחדתחריגה בסדר גודל כזה סבירה ואיננה צריכה להוות בעיה 
  .שהתקיימו לגביה כל הדרישות המהוות בסיס לחריגה כזו

י "דרישות אלה לא קוימו ולא נאכפו ע ,ג� בפרויקט זה למסקנת הביקורת
  .הפיקוח

  
  י המפקח"אישורי חריגות מוקדמי� ומאושרי� ע 2.א
  

  .אי" במסמכי הפרויקט כל בקשות לחריגות ולתוספות
  .ית" לראות תהלי� כזהאי" ג� כל יומני עבודה בה� נ

קובצי מסמכי� שאמורי� להוות את הבסיס  2במסמכי הפרויקט יש 
  :לחשבו" הסופי

  
)1 (   �   דפי ריכוז כמויות בו רשומות כמויות החומרי� והפעילויות בחת

  ).ההזמנה(הסעיפי� בכתב הכמויות של החוזה        
         

    חומרי� ופעילויות  תרשימי ביצוע בתוספת חישובי� על כמויות )  2(
  .המהווי� לכאורה בסיס לדפי ריכוז הכמויות       

  
ללא ( הקבל" המבצעל מוטבעות חותמות של חברת "על שני סוגי המסמכי� הנ

  .בצירו� חתימתו ,הקבל" המבצעושל מהנדס הביצוע של ) חתימה
" טביעת אצבע"אי" על א� מסמ� כל אישור של המפקח או איזו שהיא 

כבסיס הפכו להגיע למסקנה שמסמכי� אלה זכו להתייחסותו בטר� שמאפשרת 
  .לחשבו"

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

             
  



  התאמת החשבו" למציאות בשטח . ב
  

, ביצעה בדיקה פיזית בשטח, )בעבודת ביקורת נוספת לעבודה זו(, הביקורת
של התאמת הביצוע בפועל לעומת החשבו" הסופי , י מהנדס מומחה "ע

  .בפרויקט זה, המפקח י"והמאושר ע
כפי שעולה ממכתבו של מר אבי שג" מאג� ההנדסה אל (, על פי הממצאי�

י "עפ, היה צרי� להיות, החשבו" הסופי הנכו", )23/12/1999 ' ב מהנדס העיר
, י ביצוע מקצועי איכותי ורגיש לכספי העירייה"הכמויות הפיזיות בשטח ועפ

: י המפקח על ס�"ושר עבמקו� החשבו" שהוגש וא ח"ש 607,573רק   
  !!! %24 0כהמהווה !!  ח"ש 143,114הפרש של   ח"ש 750,686

מגיע ) שמהווה באופ" ריאלי את הוצאת העירייה (מ "סכו� ההפרש כולל מע
  .ח"ש 167,443 ' ל
  

  :נוכח ממצאי� אלה הביקורת ממליצה
  
  ולשקול תביעת נזיקי" ממנהל ומפקח הפרויקט על רשלנות בביצוע תפקיד.   א
  . והנזק שנגר� לעירייה מכ� לרבות עלות ביצוע הביקורת בשטח       
  
  לשקול את ההצדקה בהתקשרויות נוספות ע� כל הגורמי� המעורבי�.   ב
  .ל"בחריגות הנ      
  
  להרחיב את ביקורת השטח לפרויקטי� האחרי� שנסקרו לעיל ואשר בוצעו.   ג

  . י אותו קבל" ראשי ואותו קבל" משנה"ע
ונוכח ) י מסמכי� בלבד"עפ(פי ממצאי הביקורת ביחס לפרויקטי� אלו על 

הממצאי� בשטח יש לדעת הביקורת בסיס מוצדק לבצע ביקורת שטח כזו 
על פי . ח זה"ואולי א� להרחיבה לפרויקטי� נוספי� שלא נזכרי� בדו

) א� יהיו(הממצאי� יהיה מקו� לשקול צעדי� לפיצוי העירייה על נזיקי" 
  .ורמי� הקשורי� לניהול ולפיקוח הפרויקטי�י כל הג"ע
  

  לוחות זמני� 5.2.3
  

  הגדרת מועדי� בהזמנות
  

מופיעה דרישה ליו� תחילת , 1988באפריל  5 'שהוצאה ב, 104. בהזמנה מס
  .30/6/98: וליו� סיו� הביצוע 1/4/98: הביצוע

, )מועד אישור החשבו" הסופי( 99לעומת זאת הפרויקט הסתיי� לא לפני ינואר 
  ). יו�  184(חודשי�  6פיגור של 

פיגור כזה מחייב על פי החוזה ע� סולל בונה קנס בשיעור עשרות אחוזי� 
  .מהיק� הפרויקט

  
  
  
  
  
  
  
  

            



  
 )ככל הנראה כתב ידו של המפקח(יש לציי" כי בידי הביקורת מכתב בכתב יד 

  :יקציטוט מדו ' נוסח המכתב. ב"המופנה אל עיריית הוד השרו" וסו
  .חנקי"' מסירת רח :הנדו"

  . "זה יסתיימו ונימסרו לפיקוח' העבודות ברח"
   .ללא חתימה וחותמת של המפקח ,הקבל" המבצעעל המכתב חותמת של חברת 

ב או של "אי" על המסמ� כל אישור קבלה של סו 98/79/: תארי�המכתב נושא 
  .העירייה וכמוב" לא חותמת תארי� קבלה של המכתב

  ).הרשו� בדיו אדומה(מחיקה בטיפקס של  מספר סידורי   בראש המכתב
יש להדגיש כי דפי החישוב של הכמויות ודפי ריכוז הכמויות שהגיש קבל" 

נושאי� כול� , )לעיל 2.א 5.2.2כמפורט בסעי� (המשנה כבסיס  לחשבו" הסופי 
�  .98/1020/: תארי

לווי� אות� כמו כ" ראוי לציי" כי על רוב דפי חישוב אלה והתרשימי� המ
  ).בדיו אדומה(מופיעה מחיקה בטיפקס של מספר סידורי 

  .כל השינויי� הללו שכה טרחו להסתיר� תמוהי� ביותר
הביקורת ממליצה לקיי� בדיקה מעמיקה ומפורטת , ל"נוכח כל הנתוני� הנ
למשמעות הסתירה ע� תארי� דפי ריכוז , ל "הנ" המסירה"למשמעות מכתב 

  .ל"הנ שינויי� והמחיקותהכמויות ולמשמעות כל ה
  
  ניהול יומני� 5.2.4
  

מסקנת הביקורת היא כי , נוכח זאת. אי" במסמכי הפרויקט יומני עבודה כלל
  . יומני� כאלה כלל לא נוהלו בפרויקט זה

  .הויתור על ניהול יומני עבודה מהווה ליקוי מהותי וחריגה ממנהל תקי"
יעה להשבת חלק מהתשלו� תב, להמלצת הביקורת, ג� במקרה זה ראוי לשקול

  .למפקח בגי" אי מילוי מטלת הניהול והפיקוח של יומני העבודה
                                                                                               

  ביוב ותיעול   –' ב 2פרויקט מתח�  5.3
  

  .י קבל" משנה"וע כקבל" ראשי. מ"ברכאל בע. י  א"פרויקט זה בוצע ע
מאג� ההנדסה  הנדסמנהל הפרויקט והמפקח מטע� העירייה במקרה זה היה מ

  .   בעיריית הוד השרו"
מאג� ההנדסה בעיריית  מהנדס נוס�: סיוע לפיקוח בנושאי חיבורי ביוב ותיעול

  .  הוד השרו"
יש להדגיש כי בהזמנת העבודה שיצאה אל  המבצע מצוי" כי מנהל הפרויקט 

כאמור בפועל ניהל ופיקח על ". מ"עירו" מהנדסי� בע"ח עליו יהיה והמפק
אי" כל מסמ� המתעד שינוי זה ואי"  כל   .הנדס מאג� ההנדסההפרויקט מ

הביקורת רואה בכ� ליקוי הראוי לבדיקה . מסמ� המסביר מדוע נעשה השינוי
  .מפורטת ולתיקו" בעתיד של אופ" הגדרת המפקח וביטויה בהזמנת הפרויקט 

  .אג� הנדסה עיריית הוד השרו": המתכנ" ומכי" כתב הכמויות במקרה זה
  

  
  
  
  

            
  
  



  
  פרטי הפרויקט העיקריי� 5.3.1

  
  

שינוי /סטייה
  הערות/

  פרטי הפרויקט  מוזמ�/ מתוכנ�   ביצוע בפועל

  הזמנה מספר  5201  
 ח"ש 68,779 
)%11+(  

**   
  ח"ש 641,026  ח"ש 709,805

  ח "תקציב בש
מ "מעללא (

  )והתיקרות

    אג� ההנדסה  
מתכנ" כתב 

הכמויות והאומד" 
  התקציבי

הזמנה לאחר 
  התחלת העבודה

  15/1/99  98סו� דצמבר 
 �  תארי

  צו התחלת עבודה

  30/6/1998  22/9/99  חודשי פיגור 6
ז "לו/מועד סיו�

  נדרש או מסוכ�
  .ח"ש 80,471 0מ מסתכמת ב"חריגת התקציב הכוללת מע**  
  

  יי� עיקריי� שהביקורת זיהתה בתהליכי הפיקוחליקו 5.3.2
  
  י חשבו" סופי"חריגה מתקציב ההזמנה עפ. א
  
   היק� החריגה 1.א
  

 'י המפקח וההנדסה ב"של הפרויקט שאושר לתשלו� ע החשבו� הסופי
סכו� זה ): ויותרמ והתייק"לפני מע( ח"ש 709,805היה בס� של  1999/122/

  0כמהווה חריגה של ) ח"ש 641,026( מנהמתקציב ההז ח"ש 68,779  'הגבוה ב
+%11.  

בתנאי , חריגה בסדר גודל כזה סבירה ואיננה צריכה להוות בעיה מיוחדת
ג� בפרויקט זה . שהתקיימו לגביה כל הדרישות המהוות בסיס לחריגה כזו
  .י הפיקוח"למסקנת הביקורת דרישות אלה לא קוימו ולא נאכפו ע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  החריגה בהזמנה "כיסוי" 2.א
  

בפרויקט זה פעל אג�  –ח זה "בניגוד לפרויקטי� הקודמי� שנסקרו בדו
בהזמנה משלימה , י הפיקוח ומהנדס העיר"ההנדסה לכיסוי החריגה שאושרה ע

  .מ"כולל מע ח"ש 80,500בסכו� של   5201-1שמספרה 
  .הביקורת מציינת פעילות זו בחיוב

  
  י המפקח"אישורי חריגות ע 3.א
  

יקט זה הביקורת מציינת לחיוב כי מצאה בבסיס לחשבו" ריכוז כמויות בפרו
ע� התייחסות  ,של חומרי� ופעולות חריגות בצורה מסודרת, שער� הקבל"

על א� שהמפקח לא אישר חלק ניכר מהכמויות  ,מובהקת וחתומה של המפקח
  . שהקבל" ביקש

  
   י המפקח"אישורי� מראש של החריגות ע 4.א
  

אי" במסמכי הפרויקט כל בקשות תו� הנמקה מפורטת ואישור  ג� בפרויקט זה
  .מראש של חריגות ותוספות

  .ג� ביומני עבודה לא נית" לראות תהלי� כזה
הביקורת רואה זאת כליקוי מהותי הדורש תיקו" בהנחיות ובנהלי ניהול 

  .הפרויקט והפיקוח
  

  לוחות זמני� 5.3.3
  

  מועדי� בהזמנות ביחס לביצוע בפועל. א
  
מופיעה דרישה ליו� תחילת , 1988בינואר  4 'שהוצאה ב, 5201. הזמנה מסב

  .1/5/99: וליו� סיו� הביצוע 15/1/99: הביצוע
יש . (  27/12/1998 'החלה העבודה בשטח ב, על פי יומני העבודה,לעומת זאת 

החלה , שלא באה באופ" טבעי לביטוי ביומ" עבודה, לשער כי פעילות בפרויקט
  ). " עוד קוד� לכ

הביקורת רואה תהלי� כזה כתהלי� לקוי וממליצה לפעול בהקד� למניעת 
  .התחלת עבודה בטר� הוצאת הזמנה מאושרת וחתומה

 'פיגור של כ, )מועד אישור החשבו" הסופי(  22/9/99 'הפרויקט הסתיי� ב
  . י�יחודש

פיגור כזה מחייב על פי החוזה ע� הקבל" קנס בשיעור עשרות אחוזי� מהיק� 
  .פרויקטה

אי" במסמכי הפרויקט כל התייחסות או התרעה של המפקח לפיגור זה בלוח 
  .לרבות כל ציו" של המפקח בהתייחסותו לחשבו" הסופי, הזמני�

  
  
  
  
  
  
  
  

  



       
  תכנית עבודה ותכנית לוח זמני� . ב
  

או ניהלו תכנית /לא קבל" המשנה ולא המפקח הכינו ו, לא הקבל", בפרויקט זה
  . או לוח זמני� לניהול ולבקרת הפרויקט/י  ועבודה כלשה

ח זה הביקורת רואה בכ� רשלנות "כמו בפרויקטי� הקודמי� שנדונו בדו
  .מהותית בביצוע תפקידי הפיקוח ותפקידי הניהול באג� ההנדסה

ראוי להזכיר שוב כי מרכיב ניכר בעבודתו של המפקח הינו ניהול התקדמות 
  .דה ולוחות זמני� פורמליי� ומתועדי�וניהול הביצוע על פי תכניות עבו

  ). פרוט לעמדת הביקורת לגבי נושא זה הובא לעיל( 
  
  ניהול יומני� 5.3.4
  

  הביקורת מציינת בחיוב כי להתרשמותה בפרויקט זה ניהול יומני העבודה ג� על 
על כל . ידי הקבל" וג� על ידי המפקח הינ�  בדר� כלל ברמה משביעת רצו"

רישו� ברור ובולט של הסעיפי� החריגי� , מספר סידורי, רי�היומני� מופיע תא
  .והתוספות הנדרשות

כנראה הכוונה למשבצת (ע� זאת לא מצאנו ביומני� מקו� להוראות המפקח 
כמו כ" הרישו� ). קבל" לוצרי� להיות הוראות " קבל"ההוראות "שכותרתה 

 4(הינו נדיר  הערות הקבל""'ו" הוראות הקבל""בשתי המשבצות ביומ" העבודה 
 �הביקורת רואה זאת כליקוי וממליצה לתת ביטוי ביומ" ).  17יומני� מתו

  . העבודה לכל התייחסות של הקבל" והמפקח ביחס לפרויקט
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



  סיכו� מסקנות והמלצות .6
  

  סיכו� מסקנות 6.1
  

  פליגות מתקציב הפרויקטמבפרויקטי� שנבדקו אושרו חריגות .  א
  דבר שמהווה נוהל לקוי וחריגה מהסכ�, ביחס לכמויות ההזמנה ומהכמויות      
  .המסגרת   
  
  .התחלה וסיו� הזמנות לפרויקטי� יוצאות ללא דרישת מועדי.   ב
  
  לדוגמה 'במציאות הזמנות לפרויקט יוצאות ע� נתוני� שוני� מהמצב.    ג
  .הגדרת מפקח       
  
  עי� איחודי� ומיזוגי� של ניהול פרויקטי�אג� ההנדסה והפיקוח מבצ.    ד
  .בניגוד להגדרת� והזמנת� הפורמלית       
  
  ככל( ביצע המפקח 15,16,103הזמנות  –בפרויקטי� של קווי מי� ראשיי� .   ה

 הכמותי של את המסגרת והבסיס) הנראה באישור אג� ההנדסה
. ותוכ" את ניהול החשבונות בצורה מאוחדת מסיבות שונהפרויקטי� 

   שבנוס�  ,ו כ�המשמעות הינה כי הניהול והפיקוח של הפרויקט בוצע
  שאינ� נהירי�, שוני�נוספו בו ג� שיקולי�  ,שלו אמיתיי�ה  �למרכיבי       
  .לביקורת       
  מסקנת הביקורת הינה כי במסגרת כזו כמעט ולא נית" לצפות כי המפקח  
  עמידה, ת מידה של שמירת  התקציבינהל את הפרויקט ביעילות על פי אמו       

  .הממצאי� מאמתי� מסקנה זו. בלוח הזמני� ובקרה קפדנית על כמויות       
  
  מהתקציבות משמעותיות בפרויקטי� אושרו חשבונות המבטאי� חריג.   ו 
  באשר לסיבות ונימוקי החריגות וכ", ללא כל התייחסות של הפיקוח וזאת    
  .ללא כל התרעה    

  וכ", מחייבת קבלת אישורי� מהגורמי� המוסמכי�, גה בסדר גודל כזהחרי      
  .מהווה חריגה מסדרי מנהל תקי"     
  
  .י המתכנ""בפרויקטי� שנבדקו לא היה כל אישור של חשבונות וכמויות ע.   ז 
    
  חשבונות חלקיי� מאושרי� ומועברי� לתשלו� ללא  כל מדידת כמויות.   ח       

  מ להתניע"להערכת הביקורת עטח וללא קשר למציאות בשטח וזאת בש              
  .תהלי� של תשלו�      
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  המהווה הפרה בוטה של עובדה, י" כל ניהול של לוחות זמני� בפרויקטי�א.   ט 
  .הסכ� המפקח ע� העירייה        
  
  .ניהול היומני� בפרויקטי� לקוי ומרושל   . י        

  
  קריותהמלצות עי 6.2
  

  . גיבוש והטמעת נוהל לניהול ולפיקוח על פרויקטי�.  א
  בידי הביקורת מספר חוזי� בי" העירייה לבי" הקבלני� ובי" העירייה לבי"      
  .המתכנני� והמפקחי�      

חוזי� אלה כוללי� כמעט את כל שנדרש וראוי לניהול ולפיקוח יעיל ותקי" 
י� על קיו� סעיפי החוזי� לו היו מקפיד. של פרויקט לכל היבטיו

.  יש להניח כי ממצאיה היו שוני� בתכלית ,בפרויקטי� שהביקורת בחנה
היטב את " מכסי�"בנוס� לחוזי� הללו  קיימת שורת קבצי חוק ותקנות ה

  .נושא הניהול והפיקוח של פרויקטי�
. הביקורת ממליצה לגבש נוהל רחב ומפורט לניהול ולפיקוח של פרויקט

ל וקובצי "ההסכמי� הנ, שו יהיו מסקנות וממצאי הביקורתהבסיס לגיבו
  .החוק והתקנות

יש להבטיח כי נוהל זה יזכה לתמיכה ולגיבוי של הנהלת העירייה וכי יעניקו 
להפעלתו והטמעתו סדר קדימות גבוה לרבות אמצעי� ומשאבי� לאפשר 

  .יישומו בהצלחה
  
פות משרדי הממשלה דר� המימוש של השתת יש לבחו" את המדיניות ואת.  ב

בהקשר לזיקה ויחסי הגומלי" בי" ניהול הפרויקט לבי" , בתקציבי פרויקטי�
  . הניהול  של תביעת המענק וגבייתו

  .מומל! לגבש ולבנות נוהל הול� לנושא
  
יש לגבש ולבנות נוהל מתאי� להבטחת פעילות נאותה של ניצול תקציבי .   ג

  .ודרישה תקציבית נוספת
והל זה תו� בקרה צמודה לאור� זמ" של בעל תפקיד מומל! להפעיל נ

  .שאחריותו תהיה מימוש מוצלח של נוהל זה
  
מומל! לערו� ביקורת שטח פיזית להיק� כמויות אמיתי ולאיכות ביצוע .  ד

 ,י הקבל" הראשי סולל בונה וקבלני משנה שוני�"בפרויקטי� שבוצעו ע
לשקול התחלת פעילות ראוי . אלה שביצעו את הפרוייקטי� שנבדקולרבות 

על פי תוצאות הבדיקות ראוי . ח  זה"ביקורת כזו בפרויקטי� שנדונו בדו
התיישנות  תחולראוי לבצע פעילות זו בהקד� טר� . לשקול צעדי� נוספי�

ראוי לבסס המלצה כללית זו ע� היוע� . שתמנע אפשרות לתביעת נזיקי"
  .המשפטי של העירייה

  
  
  
  
  
  

  
  



  
  בטר� הפעלת נוהל כולל לניהול ולפיקוח לבנות ולהפעיל בקפדנות  מומל! עוד.  ה     

  .שורה של נהלי� זמניי� למניעת הליקויי� שהביקורת מצאה בעבודה זו           
  :עיקרי הנושאי� לכיסוי בנהלי� זמניי� כאלה הינ�           

  
  .ניהול יומני עבודה)   1
  
  .ספותניהול דרישות ואישורי� לשינויי� ולתו)   2
  
  .ניהול פיקוח עליו" והקשר בי" המתכנ" לבי" המפקח)   3
  
  מערכת הנתוני� והמסמכי� כבסיס לאישור חשבונות  חלקיי� וסופיי�)   4
  .ונוהל לניהול הגשה ואישור החשבונות       
  
  .ניהול לוחות הזמני� והתקדמות הביצוע מול התכנו")   5

 



  
  
  

שינוי תוכנית שינוי תוכנית שינוי תוכנית שינוי תוכנית 
מתאר מקומית מתאר מקומית מתאר מקומית מתאר מקומית 

        20202020+ + + +     9999במתחם במתחם במתחם במתחם 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  20+  9שינוי תוכנית מתאר מקומית במתח� 
  
התברר לצוות , על עבודות תשתית 20+  9במסגרת ביקורת שנערכה במתח�   .1

  .בוצעו פעמיי� 19 'ו 18הביקורת שעבודות תשתית שנעשו ברחובות 
  

, היו) רתכפי שנודע לצוות הביקו(הסיבות שבעטיי� קרתה תופעה זו   .2
  .ע שונתה.ב.שתוכנית הת

, מבירורי� שערכה הביקורת ע� אג� ההנדסה וע� הוועדה לבניי" ערי� התברר  
ועל א� התנגדותו של מהנדס העירייה לעניי" , ע שונתה ביוזמת הבעלי�.ב.שהת

  .התנגדותו לא התקבלה, הטלת עלויות השינוי המוצע על העירייה
  
מוערכי� , ע.ב.יקבות השינויי� שחלו בתעלות עבודות הפיתוח במתח� בע  .3

ללא סלילת מדרכות , מ"כולל מע7  468,000 0בכבהערכה זעירה וזהירה 
  .ללא תאורת רחובות וללא תיכנו� מחדש, וכבישי�

  
הביקורת ) 2000' אוג(, מאז הביקורת נחשפה לממצאי� אלה, במהל� התקופה  .4

כספי� לקופתה של עשתה מאמצי� כדי שגורמי העירייה יטפלו בהחזרת ה
כי להערכתה לא הייתה הצדקה שהעירייה תישא בהוצאות של ,  העירייה
  .הייתה של הבעלי�, כשהיוזמה לביצוע�, השינויי�

  
.5   �כונסה ישיבה בעניי" ,  כשנתיי� לאחר שנחשפו הממצאי�, 2002יולי  3בתארי

י� בהשתתפות כל הגורמ, מ ראש העירייה מר משה פרלמ""זה ביוזמתו של מ
ש "פ חוות דעתו של היועמ"כאשר רק בישיבה זו התברר ע, הקשורי� בנושא

שלא נית" יהיה לגבות את הוצאות , ד גלעד הס"לוועדה לבניי" ערי� עו
לחוק התיכנו" והבנייה לא נכלל  69/12מאחר וסעי� , השינויי� במתח� זה

  .בתקנו" הספציפי
שא גביית עלויות תיכנו" סוכ� על הקמת וועדה שתטפל בכל נו,  יחד ע� זאת  

  .וביצוע" וכ" גביית עלויות בגי" שינויי� בתוכנית מתאר מקומית
ר נקבע מר ישי "כיו, בעלי תפקידי� בכירי� 7הוועדה שהוקמה אמורה לכלול   

ד גלעד הס "ותכלול ג� את עו, "הדרי�"ר הוועדה לבניי" ערי� "פוטש יו
  .ש של הוועדה שהוקמה"כיועמ

  
כשנתיי� לאחר חשיפת , 2002יולי  3 0 בז קיו� הישיבה ג� מא, לצערי  .6

  .סיכומיה של ישיבה זו לא מקויימי�,  הממצאי� כאמור
י חוות דעתו "לא ניתני� להשבה עפ, ;מיליו" ½  'הג� שהכספי� בהיק� של כ  

הרי שג� במקרי� נוספי� ועתידיי� לא נצליח למנוע , ש כאמור"של היועמ
ותדו" במקרי� , לא תכונס הוועדה כפי שסוכ� בא�, הוצאות כספיות מיותרות

  .וביצוע", הרלוונטיי� לנושא גביית עלויות תיכנו"
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :להל� המסמכי� המצורפי�  .7
  

  בעניי" ממצאי הביקורת , מהנדס העיר מר אבי שג". פניית הביקורת לע  .א  
  .2000' ספט 11 0 מהותגובתו של האחרו"  2000' אוג 30 0 מה    

  
  ,2000' אוג 30 0 מהמר שאול אד� " הדרי�"ת הביקורת למנהל הוועדה פניי  .ב  

  .2000' ספט 27 0 מהותגובת מנהל הוועדה      
  

  .'א 20, 600/9/במ/ע  הר.ב.תקנו" לת  .ג  
  

  בו מהנדס העירייה, בוועדה המחוזית 99ינואר  31 0מהדיו" בהתנגדויות   .ד  
  .ות לא יוטלו על היזמי�בא� העלוי, הביע את התנגדותו לביצוע השינויי�     
  

  ובו הערכת הביקורת לגבי, 2001' פבר 25 0מהמסמ� של מבקר העירייה   .ה  
  .מ"לפני מע;  400,000 'היק� עלויות השינויי� שמסתכמי� בכ     
  

  בנושא גביית עלויות בגי", 2002יולי  3 0 מהסיכו� ישיבה של כל הגורמי�   .ו  
  .שינויי� בתוכנית מתאר מקומית     
  

  המתריע על כ� שסיכומי, 2002' נוב 24 0מהמסמ� של מבקר העירייה   .ז  
   .אינ� מקויימי� 2002יולי  3 0מההישיבה      
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  2002 תאורת אירועי� ליו� העצמאות 

  
עצמאות בוטלו בעצ� מספר ימי� לפני יו� ה 2002אירועי יו� העצמאות לשנת   .1

עקב החשש מפיגועי� במקומות הומי , השרו"'כמו ג� בהוד, ברב ערי ישראל
  .אד�

  
ג� בהיבט של היעדר מצב רוח לאומי , ההחלטה לכשעצמה נבונה והוגנת  .2

וג� בהיבט של שמירה ,  לחגיגות בתקופת אינתיפאדה קשה והיק� נפגעי� רב
  .על חיי אזרחי ישראל

שהתאורה , י הנהלת העירייה הייתה"למרות זאת ההחלטה שהתקבלה ע  
ג� כפועל ,  אלא יעשו בצורה מצומצמת יותר, החגיגית וקישוט העיר לא יבוטלו

�לכל אורכו  40שאת כל הבמה אי" צור� לקשט וג� לא את כביש ,  יוצא מכ
  .הוחלט כ" לקשט במידה זו או אחרת את השכונות,  לעומת זאת.  כבכל שנה

  
א כשהביקורת החליטה לבחו" את תשלומי העירייה זאת הייתה נקודת המוצ  .3

  .עבור עבודות החשמל וקישוט העיר בשנה זו, ח"אש 300 'בסכו� של כ
  
ג� על השוואת החשבונות שאושרו לתשלו� , הממצא העיקרי שנמצא שמבוסס  .4

היו זהי� לחלוטי� להיקפ� , 2002בשנת שהיק� הקישוטי� והגירלנדות , הוא
לעובדה זו לא .  חגיגות יו� העצמאות במתכונת מלאהכשנערכו , 2001בשנת 

ג� לא לפי נתוני המהנדס שאישר את העבודות מטע� , נמצאו תימוכי" בשטח
  ).יצחק קלינפל!' אינג(הקבל" 

  
שנתוני� אלה , למרות שהביקורת הצליחה להוכיח בהתבסס על החומר שבדקה  .5

י הנהלת "ו� פעולות  עלא נעשו כמעט ש, גובלי� בחוסר סבירות, שהוצגו לעיל
, ולמנוע תופעות דומות בעתיד מאיד�, כדי לקזז כספי� מהקבל" מחד, העירייה

שנבע מטעות כביכול בכמות הגירלנדות שסופקה ;  7,500 'פרט לקיזוז של כ(
  ).לעומת הכמות שנרשמה ברישומי�, י המחס""לקבל" ע

  
א� אי" בכ� כל , צאי�גורמי ההנדסה הכחישו מכל וכל את הממ,  א� על פי כ"  .6

י הקבל" "וא� טענו לחוסר אמינותו של המהנדס ששרותיו נשכרו ע, חידוש
מדוע הקבל" מצא לנכו" לשכור את , זו שאלה שראוי לברר, אגב. (כאמור

להפסקת , כשהוא היה אחד המניעי�, שירותיו של מהנדס זה דווקא
  ).ההתקשרות של העירייה ע� המהנדס יצחק קלינפל!

  
י גורמי ההנדסה ואת "קורת אינה מקבלת את כל הטיעוני� שהושמעו עהבי  .7

ולדעת הביקורת ג� , י הנהלת העירייה בעניי� זה"ההחלטות שהתקבלו ע
  .ועודפי� כבעבר, ל שולמו כספי� מיותרי�"בפרוייקט הנ
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  בקר תאורה לחיסכו� בחשמל
  
 30 0עוד ב, מ החל את טיפולו בנושא התקנת בקר תאורה לחיסכו" בחשמל"הח  .1

י מנהל מחלקת אחזקת מוסדות וחשמל "על א� שהטיפול בנושא ע, 2001' דצמ
  .99' החל עוד באוק

  
  .נועדה להאי! את הטיפול ברכישת הבקר, מ בנושא"התערבותו של הח  .2

  .רייהבעלויות החשמל לעי 30% 'נית" היה לחסו� כ, בעטיו  
  
מ ראש העירייה "למ, מ לגיזבר"בי" הח, הייתה התכתבות ארוכה בעניי" זה  .3

א� לצערי ג� הפע� מסיבות השמורות ע� מהנדס , ולמהנדס העירייה
  .צור נעמ"' בתמיכתו המקצועית של אינג, הביע התנגדות נחרצתהוא , העירייה

הביע , 2000יולי  2 0 במהנדס העירייה במסמ� שיצא תחת ידו עוד ,  אגב  
ראה מכתבו המצור� (וא� סיכ� על רכישתו , בהתקנת הבקר תמיכה נלהבת

לא ברור מה גר� לשינוי המהפכני בעמדתו של מהנדס , )02יולי  2 'מה
  .העירייה

  
ועל חוות דעת מהנדס , מ התבססה על הניסוי שנער� בעירייה"תמיכתו של הח  .4

קלינפל! ' עתו של אינגראה חוות ד(החשמל שעבד באותה תקופה בעירייה 
  ).99' אוק 19 ' מה 119109יצחק סימוכי" 

  
באמצעות , ג� החברה למשק וכלכלה של מרכז השילטו" המקומי נרת� לנושא  .5

 65'02ראה מכתבי (וועדת היגוי והכנת מכרז לטובת כל הרשויות המקומיות 
  ).02' פבר 21 'מה
לסיכומיה של וועדת  שהעירייה תמתי", סוכ� בפורו� עבודות,  יתר על כ"  

ג� , וא� הבקר יעלה יפה בשאר הרשויות, ההיגוי של מרכז השילטו" המקומי
  .י הצור�"השרו" תאמ! את העניי" ותתקי" בקרי� עפ' עיריית הוד

  
לדעת בכירי� נוספי� בעירייה ובעיקר לדעת אנשי ,  כאמור לדעת הביקורת  .6

, אחוז מעלות החשמל 40 'ל 30הבקר יכול להביא לחיסכו" של בי" ,  מקצוע
  .למערכת התאורה בעיר

  
, ולמרות כל הסיכומי� שהיו בעניי" זה הנושא אינו מיוש�, למרות כל זאת  .7

והתנגדותו כאמור אינה מובנת , כנראה לאור התנגדותו של מהנדס העירייה
  .מכל היבט שהוא

  
למוד וכ" ל, 99מומל! לקבל חוות דעת נוספת של מומחה לזו שהתקבלה בשנת   .8

למע" לא , ומניסיונ" של רשויות אחרות, מניסיונו של מרכז השילטו" המקומי
  .ללא כל סיבה מוצדקת, השרו" כספי� מיותרי�'תשל� עיריית הוד

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  תוספת למחיר היחידה בחשבו�
  
מבלי שהביקורת תית" את ביאוריה לעניי" , אינה ברורה ונהירהל "הכותרת הנ  .1

  .זה
  

.2   �בגיזברות העירייה מאת מהנדס  סתמיהתקבל מסמ�  2001' וקא 31בתארי
לגיזברות , שבו הנחייה של המהנדס, העירייה מר גיורא רוזמרי" המצור� להל"

ללא הסבר בגו� , שמשמעותה כאמור אינה ברורה, מרושלהעירייה בכתב יד 
�  :ציטוט, המסמ

  י החלטת"מ ינתנו תוספות מחיר לעבודות שונות עפ"בהתא� לאישור הח  .1"  
  ".מ"הח     

  "...מ"יש לשל� את החשבו" בהתא� לאישורו של הח  .2"  
  .על החתו� מהנדס העיר גיורא רוזמרי"    

  

,  שכוונתו של מהנדס העירייה במסמ� זה, מבירור קצר של הביקורת התברר  .3
  .לעבודות קטנות %25לתת תוספת של הייתה 

אי� לידי ביטוי ג� במחירו" שאגב ב, השיקולי� לתוספת יתכ" והינ� עינייני�  
, י קבלני�"וטומני� בחוב� תמרי! לבצע עבודות קטנות ע,  של המאגר המשולב

  .שלעיתי� אינה כדאית מבחינה כלכלית
  

אבל הדר� שבה נעשה הדבר , עד כא" אי" לביקורת כל בעיה או הערה לעניי"  .4
  .לקוי בצורה יסודית

יקשה הביקורת להסב תשומת לב ב, )ראה מסמ� מצור�( 2001' נוב 7בתארי�   
והחלה להתבצע , הגיזבר להנחייה שהתקבלה כאמור מאת מהנדס העירייה

כל זאת , באישורו של הגיזבר, י גורמי הגיזברות האחראי�"הלכה למעשה ע
  .כפי שהיה נדרש, מבלי שהתבצעה עבודת מטה כלשהי

  

העבודות עבודת המטה הייתה אמורה להגדיר ולכמת את היקפ� הכספי של   .5
ולקבוע את מנגנוני הבקרה והביקורת , הנחשבות לקטנות בינוניות או גדולות

  .בטר� נכנס הנוהל לתוקפו, לעניי" זה
  

ראה , כל ניסיונות הביקורת להכניס את העניי" למסגרת מבוקרת עלו בתוהו  .6
  :מסמכי� מצורפי�

  2001'   נוב   7 'מה   2001'236  .א  
  2001 'דצמ 16 'מה   2001'248  .ב  
  2002יולי      3 'מה      180'02  .ג  
  2002'  אוג   13 'מה  211'02  .ד  
, נערכו אי" ספור שיחות ע� הגיזבר, פרט למסמכי� המוזכרי� והמצורפי�  

וג� לא , ולמרות כל זאת לא הצליחה הביקורת לגרו� לקביעת מסגרות לעניי"
ס העירייה י הנחיותיו הבלעדיות של מהנד"למנוע את תשלו� התוספות עפ

  .וללא כל שליטה ובקרה מינימליי�, שניתנו ללא סמכות
,  החליט הגיזבר להפסיק לשל� תוספת זו ,2002' אוקרק לאחרונה בחודש   

 .כי השיטה הנהוגה פסולה ויש לשנותה לאלתרכנראה לאחר שהבי" 


