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  09-7759600:   פקס                          

  
  השרון-דוח ביקורת בנושא שבילי אופניים בהוד:הנדון

  
  כללי  .1
  

  .13'  דצמ- ' ביקורת בנושא שבילי האופניים נערכה בחודשים אוק

החל , בפרויקטהתקיימו פגישות עם רוב בעלי התפקידים שלקחו חלק , לביצוע הביקורת

  .'מפקחים וכו, קבלנים, ממנהל אגף תשתיות וכלה במתכננים

כשהערותיהם במידת , תועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, הביקורתטיוטת דוח 

  .יקבלו ביטוי בגוף הדוח, הצורך

 השנים האחרונות הינו פרויקט 5- המרכזיים בעיריית הוד השרון בהפרויקטיםאחד  

 וקיבל 2007-עירייה בב הרעיון לשבילי אופניים נולד" ).הפרויקט: "להלן( שבילי אופניים

 אל הנהלת העירייה בהצעה שתסלול 2008-עם פניית משרד התחבורה ב" דודעיזריקת "

משרד י "במימון  ע) 85% - אבל משמעותית( תוך השתתפות חלקית ,שבילי אופניים בעיר

- . מ.א(התקשרה העירייה עם מתכנן התנועה , בסמוך לפניית משרד התחבורה. התחבורה

 ).מ.א(. פט ארצי לנושאסה לגיבוש קונשהיה גם חבר בצוות משרד התחבור, .)ת.ה.חברת א

יחד עם צוות מתכננים בשיתוף עם אגף ההנדסה בעירייה , 2009בתחילת שנת , גיבש

אשר קיבלה את , לשבילי אופניים בעיר- לטווח ארוך שנים -  ותוכנית אב חזון, פטסקונ

    .אישור משרד התחבורה
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 לביצוע כפרויקט - מזרח העיר- ' הוחלט על יישום שלב א 2009במחצית השנייה של שנת   

, כבסיס לתכנון המפורט,  תפיסתיתהופרוגראמבמסגרת זו הוכנו מסמך ייתכנות  . מיידי

  : יעדים2המושתת על 

וך מבט מערכתי על ת, בטווח מיידי, חיבור מרכז העיר והפריפריה לתחנות הרכבת  .א

  .תוכניות עתידיות

  : עקרונות3 תוך מתן פתרון כולל המבוסס על  ,שיפור מערך ואיכות התנועה בעיר       .ב

  .)תנועה מוטורית, הולכי רגל, אופניים( רציפות התנועה לכל סוג משתמש   )1

  .ישימות בטווח המיידי  )2

  .מתן פתרון איכותי להולכי רגל  )3

את  2010-שכרה העירייה ב, 2009בתחילת , כאמור, תכנוןה לאחר שאושרה תפיסת

ניהול כולל של , כמייצג את העירייה, שבאחריותו) .י.ע( פרויקטשירותיו של מנהל 

  .הכנת המכרז לקבלן ביצוע וניהול ופיקוח על הביצוע, לרבות התכנון המפורט, הפרויקט

 בסדר לפרויקטזמן ארוך (נים  ש4 -כ נמשכו תהליכי ההכנות לתכנון ועבודת התכנון כ"סה

תהליכי הבחירה .  פורסם מכרז לבחירת קבלן לביצוע2011רק במחצית  ).גודל כזה

 נחתם הסכם עם 2012וההתקשרות עם הקבלן היו ממושכים אף הם ורק בסוף ינואר 

, ביום שבו העבודות אמורות היו להתחיל,  2012 למרץ 12- ב)..ד.חברת א(הקבלן המבצע 

'  פבר14 -שהיה ל,  מאוחר לצוו התחלת העבודה וגם זאת במקום הצוו המקוריעדכוןהוצא 

, 12'  פבר28 -שהוגשה ב,  ההיענות לדחות את צוו התחלת העבודה לבקשתו של הקבלן.12

מהווה ליקוי מהותי ושגיאה חמורה , בפיגור של שבועיים, תוך הימצאותו כבר במועד זה

  .ף תשתיות ושל אגהפרויקטבהתנהלות של מנהל 

 לאחר שכאמור כבר ,איחור של מעל לחודש, 15/4/2012-בפועל הקבלן החל בעבודתו רק ב

, כבר מראשית הדרך, הפרה מהותית וחמורה, בכךהביקורת רואה  .דחייה של חודשקיבל 

4               .../    . במועד ההפרה, עבר ללא כל הערה וללא כל תגובה, כשאיחור זה
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)  ונציגיו)ד.א(שלהערכת הביקורת המסר שבו נקלט היטב אצל הקבלן (, וחוסר תגובה ז

להפרות ,  ואגף ההנדסההפרויקטמהווה חוליה ראשונה ברצף של חוסר תגובה מצד מנהל 

 ונמשכו בפרויקטהפרות שהחלו כבר בתחילת העבודה . מילוי ההסכם על  ידי הקבלן

כפי שמפורט , למעשה עד מסירת העבודה, ורך חודשים רביםברציפות וללא הפסק לא

ההימנעות מדרישה חדה וברורה למילוי מדויק וללא פשרות וללא  של . ח"בהמשך הדו

מחויבויות הקבלן בתחילת הדרך וההימנעות מהטלה מיידית של הסנקציות הקבועות 

ההתקשרות עם גם אם  , וזול יחסיתבחיתוליוכאשר הכל עוד היה (, בחוזה לכל הפרה

  .הייתה לעירייה לרועץ" ) מתפוצצת"הקבלן הייתה 

, י הקבלן"המשפטנים עורכי החוזה ציידו את האחראים לאכיפתו ע, לתפיסת הביקורת

" הסתגלות"ו, ההימנעות  מכך. על מנת שישתמשו בהם, בכלי אכיפה קשים ואפקטיביים

להערכת   החוזה הביאקבלן שאיננו מקיים את לדפוס ביצוע של ההפרויקטניהול ל

 למצב של כמעט חוסר ברירה וַהַכָלה של, בהמשך הפרוייקט את העירייה, הביקורת

וחלופת הפסקת  זאת מאחר. "חריקת שיניים"וך ת, י הקבלן"ההפרות הנמשכות ע

אם הנהלת העירייה הייתה .  התמשך הייתה קשה ביותרשהפרויקטההתקשרות ככל 

 מחיר הנזק, בשלביו המאוחרים יותר של הפרוייקט, ןבוחרת לסיים את החוזה עם הקבל

עולה , להערכת הביקורת ,היה) בהתארכות לוח הזמנים ובהגדלת עלויות(ממהלך כזה 

  . מהצעד הדרסטי הזה והיתרונות" הרווח"משמעותית על 

  :מ" ק4.6 -של התוכנית באורך כולל של כ" מבנים "5ההסכם עם הקבלן הינו לביצוע 

  .מ"ק    1 - כ   : דרך מגדיאל  .א

  .מ" ק0.3 - כ   : כיכר מגדיאל  .ב

  .מ"ק  1.1-כ: רחוב סוקולוב  .ג

  .מ"ק   1.1- כ  : רחוב חנקין  .ד

                                                                 .מ"ק   1.1- כ  : רחוב כנרת  .ה

                                                                                    /...5  
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  ).16%מ בשיעור של "כולל מע(₪  מיליון 32 - הסכום הכולל של ההתקשרות היה כ

  )'שלב א: להלן: (לביצוע" מבנים "2:ל"הוזמנו אצל הקבלן רק חלק מהנ, בפועל

  .דרך מגדיאל  .א

  .ככר מגדיאל  .ב

  :היה' לוח הזמנים המחייב עבור הביצוע של שלב א

-  חודשים מ4תוך : ככר מגדיאל + הדריםרחוב גמלא ל-רחוב בןרך מגדיאל בין לקטע של ד •

  . 2012ביוני 11 עד 2012 במרץ 12

 5.5 שבה הקטע הראשון מסתיים תוך , תוכנית עבודההפרויקטבפועל הגיש הקבלן למנהל 

, שגם היא מהווה למעשה הפרה נוספת של ההסכם, תוכנית זו). 2012עד סוף יולי (חודשים 

 הפרויקטל אין תיעוד כלשהו מצד מנה. (גובה ללא תהפרויקטתקבלה על ידי מנהל נ

 ).תיקון לתוכניתאו שנדרש , שמשהו לא בסדר

  .2013כלומר עד אפריל ,  חודש13תוך  -השלמת כל דרך מגדיאל  •

 -  אל הקבלן הזוכה בשלב מאוחר יותר הפרויקטי מכתב מאת מנהל "י החוזה ועפ"עפ (

  )2012ספטמבר 

השתנתה תכולת השלב הראשון ובמקום רצף , בגלל תקלות שונות שיפורטו בהמשך, בפועל

, כלומר(ללא חיבור לאחרת , כל אחת לעצמה, רחוב" חתיכות"סלילה נסללו בפועל מספר 

דרך ):  לא יושמה- שבילי אופניים המאפשרים רציפות למשתמש - הפרויקטתכלית 

, מ" ק0.1 - כ-חנקין רחוב , מ" ק0.3- כ- כר מגדיאל כי, מ" ק0.4 - רק קטע של כ- מגדיאל 

הפעילות הזו התארכה ). 2013זהו סטאטוס הביצוע לסוף . (מ" ק0.6- כ–כנרת רחוב וחלק מ

 לא הסתיימה  ולמעשה2013העבודה נמשכה עד סוף אוגוסט . ביחס ללוח הזמנים המקורי

  . של העבודות,קבלהבעקבות ליקויים רבים מאד שנתגלו  בביקורות ה, 2013עד סוף 

  .₪ מיליון 8 -היה כ' התקציב לשלב א

/...6  
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 שידרג כולל -₪  מיליון 17- כההיית) רים" תב2ניצול  (הפרויקט עלות 2013עד לסוף , בפועל

לא כולל . תשתיות ובייחוד הטמנת מערכת קווי החשמל וכולל תכנון וניהול הפרוייקט

  .המדייקתמה עלותם , בשלב זהשלא ברור , הפקעותשל העלויות ה

על , איתם נפגשה לביקורת זו, הביקורת מודה לכל ממלאי התפקידים בעירייה ובפרויקט

  .שיתוף הפעולה ועל  התיעוד והמסמכים הרבים שהמציאו בהיענות טובה ומהירה

  

 מטרת הביקורת .  2

, יעדיואת מידת השגת , מטרת הביקורת לבדוק את הניהול והתנהלות של הפרוייקט

  .להצביע על ליקויים ולהמליץ על כיווני פתרון ותיקון
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  הפרויקטסקירה כרונולוגית תמציתית של   .3
  

 2007-2009שנים

עיריית הוד . לסלול שבילי אופניים במימון חלקי של המשרד -קול קורא ממשרד התחבורה לרשויות 
התחבורה בעירייה ' אשר בשיתוף עם מח, ).מ.א(מגייסת את מתכנן תחבורה ". המרימה את הכפפ"השרון 

 הפרוגראמ. מ" ק45-כ כ"סה - תפישתית לשבילי אופניים בכל העיר הופרוגראממכין מסמך ייתכנות 
ומתחילים .) ז.ש(מגייסים אדריכל נוף . מפורטת למזרח העיר המקבלת אישור העירייה ומשרד התחבורה

 .ל מסלוליםבתכנון מפורט ש

 2010נת ש
-ינואר

 .דצמבר
מתכננים  ועוד) סלילה -. ר.י(, )נוף -ז.ש(,  תחבורה- ).מ.א(י "תהליכי תכנון מפורט ע •

 .תשתיותתהליכי התכנון בהובלת אגף ). חשמל ועוד(

התכנון המפורט מתמקד רק במזרח העיר וכולל תכנון הסדרי תנועה זמניים לרחובות  •
 .הביצוע העתידיתבמרכז העיר בתקופת 

 .)י.ע( מפקח על הביצוע  / הפרויקטחוזה עם מנהל  • אוגוסט

 2011שנת
 . מבנים5 -והכנת מפרט למכרז ביצוע עבור מזרח העיר , תכנון מפורט לביצוע •  יוני-ינואר 

כולל (₪  מיליון 37-כ:אמדן עירייה.( המבנים במזרח העיר5פרסום מכרז לביצוע  • יולי
 )מ"מע

25/8/2011  
 .פתיחת מעטפות קבלנים מציעים למכרז •

בכפוף , )ד.א(נבחר הקבלן שהגיש את ההצעה הזולה ביותר . התכנסויות וועדת מכרזים • 25/12/11
אישור , רשימת מנהלים, ₪ מיליון 0.9-הורדה של כ -התאמת מחיר : (להשלמת נתונים

 )על קבלני משנה מהעירייה

 2012שנת 
 .)ד.א( לן ביצוע חתימת הסכם עם קב • 29/1/2012

  מחצית מרץ

 

 )ככר מגדיאל, דרך מגדיאל( ' צו ביצוע לשלב א •

סיום , 2012התחלה מתוכננת במרץ : תוכנית עבודה מאת הקבלן למנהל הפרוייקט •
 .ללא כל תגובה לחריגה בתוכנית בחודש . 2012יולי -מתוכנן ב

ממחצית 
מרץ עד סוף 

 אפריל
 .ללא כל תגובה או סנקציה לאיחור). וחציחודש -כ(המתנה להתחלת עבודת הביצוע  •

סוף אפריל 
עד סוף 
 דצמבר 

קצב : בן גמלא עד עליית הנוער ובכיכר מגדיאל:  מגדיאל דרךעבודות ביצוע בקטע של •
 ללא היערכות תשיטפונו, תקלות, תיקונים רבים, איטי בניגוד לתוכנית העבודה

הוק בשימור -טיפול אד, ביצועטיפול בהפקעות תוך , שינויים בתכנון, מוקדמת בניקוז
 ,התארכות העבודה והתארכות הסבל והטרדה לתושבים מתרעמים, עצים היסטוריים

 . בלווית תלונות זועמות להנהלת העירייה

מחצית 
ומעל .) י.ע (הפרויקט מעל מנהל -.) מ.י( מטעם העירייה פרויקטמנהל / הכנסת מתאם  • נובמבר 

 ". מהבוץהפרויקט"ה להוציא את  במטר-.) ו.ד(מנהל אגף תשתיות 
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 2013שנת 
 -ינואר 
 אפריל

, בהפסקות. הפסקות כתוצאה מתקלות. ל והכיכר"המשך עבודות ביצוע הקטעים הנ •
של רחוב  סלילת שביל אופניים בקטע -העברת הקבלן לפעילות בקטע של רחוב כנרת 

 .כנרת

אפריל עד 
  אוגוסט

 

שורות ליקויים בכל  130-כ.  פיקוח עליון-י מתכננים "ע, בלתהבקרת העבודה לקראת ק •
 ).בחלק מהשורות השורה מתייחסת ליותר מליקוי נקודתי אחד. (התחומים

 .תיקונים והשלמות תיקונים וליקויים •

אוגוסט עד 
 .ליקויי גמר, ליקויי בטיחות,  העבודה לא הושלמה-השלמות ותיקונים  • נובמבר

  
 ידת השגתםיעדים בפרויקט ומ .4
 
 איכות השגה/ מידת השגה  פרמטר/ יעד  #
רק קטעים מקוטעים ללא רצף ). עד כה(לא הושג   במזרח העיר -רצף שבילי אופניים   .1

 קטע של -כנרת (בדרך מגדיאל ובעוד מספר רחובות 
; ללא רצף,  קטע זעיר-סוקולוב , ) ללא רצף-מ " ק0.6

 .ללא רצף,  קטע זעיר-חנקין 

 .)עד כה(אבל כאמור ללא רצף , הושג יים בכיכר מגדיאלשביל אופנ  .2

 .)עד כה(לא הושג  חיבור לתחנות הרכבת   .3

מערכת שבילי אופניים לרווחת התושבים   .4
חלופה , ספורט והתרגעות: למטרות

 .להליכה רגליתלנסיעה ברכב או 

  .)עד כה(לא הושג 
 

חזות ורמת שירות של , שידרוג תשתיות  .5
 ) מוכללת-ת מורחב(ככר מגדיאל 

עדיין קיימים ליקויי גמר ופערי . הושג במידה רבה
 . רמת ביצוע ודיוק תאימות לתוכניות

 .בקטעים מסוימים. הושג בחלקו  .הורדת קווי חשמל עיליים לתת קרקעי  .6

מתוך זה עלות . ח" מש17- עד כה כהפרויקטעלות  ? היה במחיר חסכוניהפרויקטהאם ביצוע   .7
עלות זו כוללת עבודות חברת . ח" מש11.5 -ביצוע 

שידרוג ניקוז , חשמל להסבת קווים לתת קרקעי
.  העלות לא כוללת עלויות הפקעה. בעליית הנוער

מדן ו מהא45% -מהווה כ ,העלות הכוללת עד כה
).  מיליון37( המבנים במזרח העיר 5לביצוע כל 

 -בוצע עד כה פחות מ.) מ.י (הפרויקטלהערכת מתאם 
30% . 

 -י תוכנית העבודה "עפ- הזמן לביצוע משך  .8
 .שנה לביצוע כל דרך מגדיאל והכיכר

 רק על קטע מתוכנית העבודה  -נמשך בפועל . לא הושג
כאמור לא  ). 2013 עד אוגוסט 2012מרץ (  חודש 16 -כ

  . ומה שבוצע עם הרבה ליקויים לתיקון, הכל בוצע
  כזה אין עלות פיגורובפרויקטמאחר , עם זאת

 , בינוי לדוגמהבפרויקטכמו ( נת לכימות פשוט הנית
נראה , )שם העלות לפיגור הינה שכר דירה אלטרנטיבי
כל . שהמשמעות הכלכלית של הפיגור מתונה יותר

זאת אם לא מכניסים לנזקי הפיגור גורמים לא 
התמשכות סבל , כמותיים כמו פגיעה בתדמית ויוקרה

 ).  'התרעמות תושבים וכו,  התושבים

../.9  
  
  



  

 

  

 

  
  

- 9 -  
  
 תכנון מוקדם  .5
 

 נערך תכנון מוקדם ברמה טובה ומקצועית וזאת ברוב לפרויקטלמסקנת הביקורת 

,  במספר חלופות-)מקצועית( יסודית הפרוגראמ, סקר ייתכנות: הערוצים הכרוכים זה בזה

בדיקות וסיכומים מול ישויות מעורבות או , שילוב ותמיכת משרד התחבורה בפרוייקט

חברות התחבורה , משטרה, קרן קיימת, תאגיד המים והביוב, חברת החשמל(ות קשור

  ).הציבורית

ל כוחות מקצועיים מהשורה הראשונה ומהמובילים ומהמנוסים "העירייה שכרה לצורך הנ

,  סלילה-מתכנן כבישים , אדריכל נוף, לרבות מתכנן תנועה) שבילי אופניים(בנושא זה 

  . ופיקוחפרויקטניהול , תכנון ניקוז וביוב

, למסקנת הביקורת, לא נערך ,הנדרשים ליישום הפרויקט, בנושא הפקעות ותפיסת שטחים

גרם במהלך , היעדרו של תכנון כזה. מיפוי ותכנון מוקדם ברמה מספיק יסודית ומפורטת

  . בעיות ועיכוביםהפרויקט

  
  סקר סיכונים וניהול סיכונים בפרויקט. 6

 

בנוסף לסיכונים ( קיימים סיכונים תפעוליים , תשתית או בינויפרויקט הביקורת בכל לדעת

אותם חיוני לנהל בדרך , )שגויים  כמו לדוגמה התייקרויות או תחשיבים כספיים- הכספיים 

 הפרויקטגם במהלך ,  סקר סיכונים לפני ביצוע הפרוייקטלבצע, היאהמשמעות . מקצועית

למניעתם או , לגידור הסיכונים") פשטני"חוץ מביטוח (וכמובן מתן פתרונות ופעולות 

  .מיתון השפעתם

למסקנת הביקורת סיכונים מסוימים טמנו בחובם השפעות בעוצמה , ל" הנבפרויקט

  :מיוחדת וזאת עקב הנסיבות של הפרוייקט

  . בלב העיר ובאזורי תנועה צפופההפרויקט  .א

  .ם ביותר בעיר כולל את עורקי התחבורה הציבורית המסיבייהפרויקטאזור   .ב
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 השפעה ישירה ואקוטית על חיי התושבים ועל היום יום של בעלי העסקים לפרויקט  .ג

   .באזור

  .)כפי שאירע במציאות( עלול לגלוש לשנת בחירות לרשות הפרויקט  .ד

ובעיות ניקוז מקבלות ) כפי שאירע במציאות( עלול לגלוש לעונת הגשמים הפרויקט  .ה

 .מעות עוצמתית בהשפעתןמש

 . של תפיסת שטחים והפקעותבעיהמשיק לשטחים פרטיים וקיימת /  חותך הפרויקט  .ו

 .וחוץ עירוניים דורש תיאומים והסכמות של הרבה גורמים גם פנים הפרויקט  .ז

רשות , הוט, בזק,  מעורבת פעילות של חברות חיצוניות כמו חברת החשמלבפרויקט  .ח

 .'העתיקות וכו

לרבות קבלני (נדרש להעלות סיכונים אפשריים מכל סוג כמו קבלן ביצוע  ניהול הסיכונים

, תיאומיםחריקות ב, טעויות בתכנון, לקוויהשלא מתפקד כהלכה או מפיק עבודה ) משנה

הרוב אכן . (תסיסת אוכלוסייה ועוד, הפקעות, זכמו תשתית ניקוהחמצת פעולות קריטיות 

 ). זהבפרויקטהתממש 

גורם מקצועי ומומחה , משלביו המוקדמים ביותר,  זהבפרויקטהיה חיוני לשלב , יכךלפ

קיימת סבירות גבוהה כי הרבה מהבעיות , לדעת הביקורת. לניהול סיכונים של הפרוייקט

היו מקבלות פתרון ,  ושנפתרו בלחץ ובמצוקת זמן תוך תסיסת תושביםבפרויקטשצצו 

  .  ניהול סיכונים מקצועיבפרויקט לו היה ,אפקטיבי ואלגנטי

,  מבחינה מקצועיתהפרויקט בעירייה שאחראי על התשתיותאגף , להבנת הביקורת

  . ת ניהול סיכונים מקצועני הפעלהפרויקטהיה לקבוע ולתבוע ממנהל ו מתפקיד

  .). י.ע (הפרויקטהביקורת לא ראתה דרישה כזו מצד העירייה בהסכם עם מנהל 
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 כלפי העירייה הפרויקטהיעדר הצעה ודרישה חד משמעית ומחייבת מצד מנהל , צד שנימ

וגם היעדר פעילות כזו של , ל סיכונים שיטתי ומקצועיליישום ניהו, בשלבי ההתקשרות

גם בשלבי התכנון המוקדם והמפורט וגם  (הפרויקטניהול סיכונים הלכה למעשה במהלך 

עם ,  פער מהותי בשלמות הניהול של הפרוייקט,הביקורתמהווים לתפיסת , )בשלבי הביצוע

.) י.ע (הפרויקטמנהל  -  למען הדיוק ושלמות התמונה. השלכות גרועות מבחינת התוצאה

) א" תשתית בתבפרויקט, לדבריו, וניסיוני "עפ(בהצעתו להתקשרות עימו הציע לעירייה 

מהווה חלק ,  מעין זה הביקורת שירותדעתל. לפרויקט" שירות קשרי קהילה"לשכור 

, לניהול קשרי קהילההעירייה אמנם התקשרה אל גורם .  כזהבפרויקטמניהול הסיכונים 

 בשלבים המאוחריםאבל להבנת הביקורת פעילות זו לא הייתה רצופה ונתקיימה רק 

 - נקודה נוספת חשובה לציון .  וללא תכנון מובנה הפרויקטובקטעי זמן קצרים במהלך 

כי ) .י.ע( הפרויקטשל וועדת המכרזים לבחירת הקבלן המבצע מציין מנהל בשלב הדיון 

, )בפרויקטועתיד להיות הקבלן המבצע (,  שהגיש הצעה הכי זולה.)ד.א(ביחס לקבלן 

  יש צורך , בחלק מן העבודות, בחלק גדול מן העבודות הביצוע טוב, לעניין איכות העבודה"

 עלולה  כי בחלק מהעבודות איכות הביצוע,ת הינההפרשנות להבנת הביקור." (לפקח צמוד

  ). ללא פיקוח צמוד וקפדני, ירודהלכאורה להיות 

כפי (, י הקבלן הזוכה"ע, שהעירייה עברה בביצוע הפרוייקט" דרך הייסורים"לנוכח 

לתת משקל גבוה להסתייגות מנהל , לדעת הביקורת, היה נכון) ח"שיפורט בהמשך הדו

כדי להפחית את , ר קבלן אחר שאין לגביו הסתייגויות מעין אלו ולנסות לבחוהפרויקט

סיכון מטיל , שבפרויקט כה רגיש ומורכב, הסיכון המשמעותי בהתקשרות עם קבלן בעייתי

  .יד כרוכה גם בהתארכות לוח הזמניםשתמ, גבוה מבחינת איכות הביצוע

 כזה בפרויקטכי  , תשתיותאגף וממנהל הפרויקטיש להדגיש כי הביקורת שמעה ממנהל 

גם אם במציאות . מתגלים דברים רבים תוך כדי העבודה שלא ניתן לתכנן אותם מראש

 את מראשניהול סיכונים מקצועי נועד לחפש , אכן מתממשות תקלות בלתי צפויות מראש

הבעיות ולתת סיכוי גבוה יותר לזהותם ולטפל בהם לפני שהם מצליחים להכות בכל 

  . עוצמתם
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אשר מבטא את  )מאלה שלביקורת יש תיעוד לגביהם(ממלא התפקיד היחיד בעירייה 

בבירור שנערך בלשכת .  הינו ראש העירייה,)אם כי לא במונח זה(הרעיון של ניהול סיכונים 

לנוכח פיגורים קשים בלוח הזמנים של ,  עם מנהל הפרוייקט12/9/2012- בייהראש העיר

." סיוןילהכווין מתוך נ.  לצפות בעיותפרויקטזה ניהול : " העיראומר ראש  ,הפרוייקט

למה מלכתחילה לא .  הבעיה נתגלתה בשלב מאוחר מידי-אפילו הדוגמה של העצים "

  ". אני מצפה ליותרפרויקטזה מחדל של כולנו אבל ממנהל ? חשבו על זה

ים של ניהול  בגישה ובכלפרויקט הביקורת רואה בהיעדר ניהול -לסיכום נושא זה 

סיון למצוא להם פתרון או למתן את ילחפש ולרדוף אחר הבעיות תוך נ, כלומר, סיכונים

מהווה את אחד מהפערים ומצווארי הבקבוק המשמעותיים ביותר , השפעתן מראש

 התבצע מתוך גישה של המתנה לבעיות וטיפול בהם הפרויקטבמקום זאת ניהול . בפרויקט

  . ות משמעותית בלוח הזמנים ופער באיכות הביצוע מה שגרם להתארכ- בדיעבד 

 שלא ניתן הפרויקט שהתעוררה בתוך ביצוע בעיה אף ההייתלא  זה בפרויקט: קונקרטית

שכוללת גם את (בתהליך מקצועי של ניהול סיכונים , היה לזהותה ולטפל בה במועד מוקדם

 בשטח שנתגלו תוך תוכניות הביצוע שבדיעבד מתברר שחלקן החמיץ אלמנטים חיוניים

  :כלולים באלו) כדי הביצוע

כבר בוועדת , כאמור:  לכאורהההתנהלות הבעייתית של הקבלן ואיכות הביצוע הירודה  .א

אך לא ,  על הבעייתיות של הקבלן המועמד לזכותהפרויקטהמכרזים מתריע מנהל 

  .מציע שלא לבחור בו

 תשתיות ואגף ההפרויקטכאן מנהל  סוגיה שהייתה ידועה מראש אבל גם -נושא הניקוז   .ב

במלוא התפוצץ "לא נקטו כל פעולה ולא התעקשו לפתרון מוקדם לפני שהנושא 

  ".עוצמתו

  .ושא ההפקעות נ  .ג

  . אילביציות-נושא העצים   .ד

  .נושא הגשמים והחורף  .ה
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 נוריתכאמור נעשתה פעילות רפה ומי(התסיסה של התושבים / נושא התרעומת   .ו

  .)בלבד בנושא

 המכתיב ( באזור מרכזי וסואן וגדוש תנועת אנשים ורכב הפרויקטהביצוע של   .ז

  ). חירום כדי לסיים במהירות את ההטרדהנוהלעבודה ב

 ביחס לתשלומים לקבלן ,לעיתים של הגזברותהבירוקרטית מידיי ההתנהלות   .ח

 .ולמתכננים

כדוגמה במקרה של : וי מתן הפתרון על ציר הזמןיש לציין כי ניהול סיכונים עוסק גם בעית

. פתרון לקבלן בעייתי יהיה שונה לחלוטין בנקודות שונות של חיי הפרוייקט,  הזההפרויקט

הפתרון הזול ביותר כמובן הוא אי התקשרות לקבלן שיש לגביו סיכון לרמת הביצועים 

 הפתרון הזול -ההתקשרות אם כבר נעשתה ). מעטפת ניהולית, עלות, איכות הביצוע, ז"לו(

,  כמובןתהייה, תוצאה מבעיית עמידה בהסכםוהישים להפסקת פעילות של קבלן כ

.  קשה יותר ויקר יותר לנקוט בפתרון זה,ככל שהפרויקט מתקדם. בתחילת הפרוייקט

  חודשים של 6 -מאחר ורק לאחר כ.  זהבפרויקט, הלכה למעשה, גישה זו באה לידי ביטוי

 ,אל הקבלן) מתועדות( בתביעות הפרויקטהחל מנהל , ייהחצו של ראש העירבל ,הפרוייקט

  .לחדול מהפרות החוזה

ולדעת , החליטה הנהלת העירייה ,גם אם הייתה אופציה לסיים את ההתקשרות איתו

חרף , בהם החל הקבלן את הפרוייקטכי עדיף לסיים את השלבים ש, הביקורת בצדק

 ,שכן הנזק בסיום החוזה איתו בשלב מתקדם בפרויקט,  בהתקשרות איתוהקשיים שנוצרו

  .עולה על הנזק בהשארתו
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  תכנון מפורט  .7
  

בפירוט הולם ,  היה ברמה טובההפרויקטלמסקנת הביקורת התכנון המפורט של ביצוע 

ט  כולל תכנון מפור-ותוך התייחסות מלאה לסוגיות השונות של התשתית  והתנועה 

  .ומקצועי של הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע הפרוייקט

  : התכנון המפורט החמיץ במספר נושאים,עם זאת למסקנת הביקורת

  
  הניקוז בקטע דרך מגדיאל  .א
  

זאת למרות . היה לקוי וחסר") עליית הנוער"באזור (בנושא הניקוז בקטע דרך מגדיאל 

) .ו.ע(, תשתיות'  מנהל מח).ק.מ(ת  יוצא סיכום דיון בהשתתפו2010 למאי 23-שכבר ב

תשתית הניקוז של  אודות הצורך במענה פתרון ל-  הפרויקט מנהל ).י.ע(-מתכנן ניקוז ו

 מתריע מנהל 2010 באוקטובר 8 -ב.  מהנדסת העירמ "למעם עותק . תוואי מגדיאל

שיבוש  על הבעייתיות ועל הסיכון ב,תשתיות'  מנהל מח).ק.מ(במכתב אל .) י.ע (הפרויקט

אם לא תהייה פעילות הולמת , ) חודשים 3 -בכ(  ובהארכת לוח הזמנים בפרויקטהעבודה 

 הינו זה תשתיותאגף ה,  הביקורתדעתל). ח" לדו'בנספח אהסיכום והמכתב ( .בנושא זה

 ).י.ע(בפועל הנושא לא תוכנן והסיכונים עליהם הצביע . ל"שבאחריותו תכנון הולם לנ

בחורף , תוך כדי ביצוע עבודות החפירה והתשתית. והקשה ביותרהתרחשו באופן הגרוע 

וללא מוצא ניקוז , במהלך קשיים חמורים בתעבורת התחבורה, )2012-13(גשום במיוחד 

הזרימו את שטף המים הרב לסביבה והציפו מטע אבוקדו סמוך ופרדס , בלית ברירה. כלל

  . ת פרטיותיושניהם בבעלו, סמוך

יום בתביעה משפטית נגד העירייה לא אחרה לבוא מצד בעלי המטע כולל א, תגובה נזעמת

להשלמת , "בלחץ"אשר יושם בעבודה , בפועל נעשה תכנון מהיר תוך כדי הבעיה. והפרדס

/  העל פרויקטבניהולו האישי של מנהל .  (אסף הרופא' רח, הניקוז ולחיבורו למוצא

   .)2012' נובב( זמן קצר לפני כן לפרויקט שהוכנס ).מ.י(המתאם 
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, לתשתית הניקוז, כנראה, חודשיים ועלות גבוהה יותר-  בכהפרויקטהתמשכות , התוצאה

  .שלא תוקצב מראש, תוך הצורך להקצאת תקציב מיוחד נוסף

 אירוע זה כתקלה בלתי צפויה מראש כמו עוד נימקו ,תשתיות ואגף ההפרויקטמנהל 

הגדרת אירוע , לדעת הביקורת.  צצות בכל פרוייקט,ינורמאלתקלות בלתי צפויות שבאופן 

  .  לנוכח כל האמור לעיל,במקומהזה כתקלה בלתי צפויה איננה 

  
  בקטע דרך מגדיאל"  אילביציות-ים יההיסטור"נושא העצים   .ב
 

 בגלל ההפרעה שגילו תוך כדי ,ה עיכוב בפעילות המתוכננת של הפרוייקטוו היגם נושא זה

תוך כדי .  ששורשיהם יגרמו נזק לכל התשתית המבוצעת,ם בסיכוןהעבודה מהעצי

למציאת " מחקר ופיתוח"של  וצדדי  נוסף פרויקט מעין , נעשה ביחס לעצים אלוהפרויקט

כנכס ,  אשר מצד אחד יבטל את הסיכון ומצד שני ישאיר את העצים במקומם,פתרון הולם

עם זאת . מצאו פתרון יצירתי ומוצלחבסופו של התהליך . שחובה לשמר, טבע ומורשת עיר

, שגם היא הייתה בסבירות גבוהה נמנעת, לדעת הביקורת היה בנושא זה החמצה תכנונית

  .לו היה ניהול סיכונים מובנה בפרוייקט

  
 הפקעות ותפיסת שטחים  . 8
 

ותוכנן באופן מפורט  נדון הפרויקטנושא הפקעות ותפיסת שטחים הנדרשים לצורך ביצוע 

להתרשמות  . של הפרוייקט מהתכנון הפרוגרמטי והתכנון המפורטכחלק, יומקצוע

, מיפוי, מחלקת הנכסים עשתה עבודת הכנה, י המסמכים שהועברו אליה"עפ, הביקורת

 בהתאמה - וטיפול מקיף ושיטתי להסדרת כל נושא ההפקעות ותפיסת השטחים תכנון

 בעקבות,  כדי ביצוע הפרוייקטתוך, עם זאת. לתוכניות ששימשו בסיס לתוכנית הביצוע

י הנהלת "חלקם שינויים יזומים ע(שינויים מהותיים ורבים מתוכנית הביצוע המקורית 

 אירועים והתרחשויות לא מתוכננות ולא בעקבות, העירייה וחלקם שינויים מאולצים

  .צפויות
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-  צורך אדבעקבותשיים ועיכובים נוצרו ק, ) ניהול סיכונים שיטתיבפרויקטכאמור לא היה 

כמו (צרכים חדשים לתפיסת שטחים " ולידת"הוק להשלמת הפקעות או תפיסת שטחים 

שביל הליכה בסמוך לבית האיכר או , שטח של קופות חולים כללית ומאוחדת ברחוב חנקין

  .תוך כדי ביצוע הפרוייקט, שהיה חיוני לפנותו" מגדיאל הקטנה", הקיוסק בכיכר

אבל בפועל כתוצאה , י מחלקת הנכסים היה תקין"ניהול הנושא ע,  הביקורתלמסקנת

נוצרו עיקובים , מאירועים בלתי מתוכננים או בלתי מנוהלים בתפיסת ניהול סיכונים

  .בפעילות השוטפת בפרוייקט

מציינת כי חלק , הנכסים בדברי תגובתה לטיוטת דוח הביקורת שצורפה לדוח' מנהלת מח

אבל החיוני של רישום , נובע מהמשך הטבעי הארוך, מת ההפקעותמהעיכובים בהשל

שלא כולם ( בבעלות העירייה והכולל שלבים רבים הפרויקטהחלקות הציבוריות שבתחום 

מיפוי ובדיקת כל התוכניות מכוחם הופקעו כל אחת מהחלקות ובדיקת ). בשליטת העירייה

הכנה ומשלוח ההודעות לפי , ייה ובנלתכנוןאישור ביצוע ההפקעות בוועדה , בעלויות

הצבת , משלוח הודעות על הפקעה לבעלים הרשומים, רשומותב לפרסום 7 -  ו5סעיפים 

  .'שילוט וכו

 27 - ב) בהשתתפות ראש העירייה( של הנהלת העירייה פרויקטיםממסמך סיכום ישיבת 

, )בודהלאחר שכבר נבחר הקבלן לביצוע וכחודשיים לפני צו התחלת ע ( 2011בדצמבר 

 אין כמעט הפקעות - ' שלב א" הנכסים מרגיעה כי ' מנהלת מח, בישיבת הנהלת העירייה

מתוך המסמך הגיעה ). ח"לדו נספח ב(. במתחם הפרסה יש התנגדות, כרגע". ואין בעיות

שכן , למציאות עומדת בפער ביחסהנכסים ' מנהלת מח כי הצהרת, הביקורת למסקנה

ונדרש לעשות כן , שלא טופלו לפני תחילת הפרויקט, פקעותבפועל נתגלה שחיוני לטפל בה

תוך גרימת עיכובים וכורח לפתרונות עוקפים ,  תוך כדי ביצוע העבודה,בלחץ ובבהילות

   . ולפתרונות פשרה
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שוללת את אמינות ונכונות , מנהלת מחלקת הנכסים בתגובתה לטיוטת דוח הביקורת

,  לטיוטת הביקורת'כנספח בסיכום הישיבה שמצורף : "דבריהל. הכתוב בסיכום הישיבה

. כפי שפורט לעיל, אינו משקף את אשר דווח להנהלת העירייה בנושא תפיסות החזקה

, משקף את דברי הנוכחים בישיבה זואיננו פרוטוקול ישיבה ואיננו , ל"סיכום הישיבה הנ

, כנראה בשגגה, ום הישיבהכותב סיכ. אלא מהווה סיכום תמציתי וקצר מאוד של הכותב

שהרי מתחם הפרסה נמצא , בתוכן הכתוב יש סתירה פנימית. כתב דברים שלא נאמרו בה

  .'בשלב א

הביקורת מקבלת את , היעדר כל מסמך אחר ובהיעדר שם כותב סיכום הישיבה

  .הסתייגותה של מנהלת מחלקת הנכסים

לחוסר נכונות וחוסר ייצוג לתפיסת הביקורת התייחסות מנהלת מחלקת הנכסים , עם זאת

בניהול החלטות , מצביע על פגם וליקוי מהותי, נאמן של סיכום ישיבת הנהלת העירייה

אם סיכום זה הינו שגגה והדבר מתגלה רק במקרה . וסיכומי דיונים בהנהלת העירייה

מי לידינו יתקע כי הסיכומים האחרים בנושאים שונים נכונים ולא , לאחר שנערכת ביקורת

, למרות שנושא זה. ווים פרשנות או קיצור לא מבוקר של ההחלטות והנאמר בישיבותמה

הביקורת ממליצה לפעול בהקדם רב להקמת מעטפת , ננו על סדר יומה של הביקורתיא

להפקת סיכומי ישיבות אמינים ותואמים ) אמצעים ונוהל, כולל שיטה(ניהולית הולמת 

  .לונאמנה את ההחלטות ואת הנאמר בישיבות א

 לטפל גם בנושא ההפקעות ).י.ע( הפרויקטהטילו על מנהל , תוך כדי הפרוייקטכי , יש לציין

. חלק מהטיפול היה חלקי מחוסר תקציב להשלמתו).  בנושאבתקציב נוסף ומיוחד לטיפול(

  ).ח"לדו' נספח ג(

מחליטים בישיבת , )הפרויקטבמהלך הביצוע של  (30/10/2012-ב, ל"כראייה נוספת לנ

' נספח ד" (₪ מיליון 1 בסכום של בפרויקטלהוסיף תקציב להפקעות "הנהלת העירייה 

  ).ח"לדו

 בפרויקטשנכנס לפעילות .) מ.י" (העל "הפרויקטגם לדברי מנהל , בנוסף לכל האמור לעיל

חלק מהקשיים ,  חודשים לאחר תחילתו המעשית7 - כ- 2012בנובמבר (מאוחר למדי 

או ,  הפקעותבהם הוא נתקל בכניסתו לפעילות היו, העבודהלקידום מהיר של ביצוע 

  18                                                        .../).כפי שהובאו לעיל(תפיסת שטחים שלא נסתיימו 
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  קבלת החלטות  .9

 

 סוגי ההחלטות  9.1

  : זה נתקבלו החלטות משני סוגיםבפרויקט

) עשרות עד מאות ( נתקבלו הרבה החלטות . ביצועית/ טית החלטות ברמה הטק  .א

  .מסוג זה במהלך הפרוייקט

המשפיעות משמעותית על תוצאות / העקרונית " / האסטרטגית"החלטות ברמה   .ב

להערכת  (הפרויקטנתקבלו מעט החלטות מסוג זה במהלך . וביצועי הפרוייקט

  ).10-הביקורת פחות מ

 קורת זודרך בחינת ההחלטות בבי  9.2

  ) לא את כולן(הביקורת בחנה את תהליכי קבלת ההחלטות בהחלטות העיקריות 

  ). 2(מסוג 

  : מישורים3-בחינת ההחלטות נערכה ב

  האם קבלת ההחלטה הייתה מבוססת על, כלומר? האם ההחלטה הייתה נכונה 9.2.1

.  נתונים ומידע השלמים והטובים ביותר שניתן היה להשיג במועד ההחלטה

  ).קרים מסוימים נבחן האם בכלל נתקבלה החלטה נדרשתבמ(

  אל מול, מבחן זה הינו רק בדיעבד? או גרועה, האם ההחלטה הייתה טובה 9.2.2

  .בין שההחלטה הייתה נכונה ובין שהייתה לא נכונה,התוצאות בפועל   

  "בשטח"האם יישום ההחלטה נאכף , כלומר? האם ניהול ההחלטה היה איכותי 9.2.3

  ם אכיפה זו לוותה בניהול מסודר ונחוש ובבקרה איכותית למידת יישוםוהא   

   .)'לוח הזמנים וכו, דיוק, מותת שלמבחינ. ( ההחלטה   
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 לפרויקטראש צוות היגוי / מינויי איש קשר מטעם העירייה   9.3

  

ולים אחרים  משמעותיים וגדבפרויקטים כמו, לגישת הביקורת היה חיוני בפרויקט זה

בעל סמכויות החלטה ויכולת סגירת , לפרויקטלהחליט ולמנות איש קשר , בעירייה

נושאים מול גורמים בעירייה ומחוץ לעירייה בזמן קצר ובצינורות תקשורת פתוחים 

, הביצוע, ןם  לענייני התכנו ג,כל זאת בהגדרה רחבה בכל הנושאים. ומהירים

   .ועוד) לדוגמהעם המתכננים (ההתקשרויות השונות 

על ממלא תפקיד זה לטפל בחסמים ובקשיים בהתקשרויות עם , לדעת הביקורת

עמידה מול הנהלת העירייה לרבות גורמי התקציב , מתכננים ובהזמנות מחייבות

החובה לעבוד ,  וניהול ביצועםבפרויקטקביעת נוהל הולם לקבלת החלטות , והגזברות

החובה למלא אחר תנאי החוזה של הקבלן באופן , ז מחייבים"מול תוכנית עבודה ולו

תוכניות מאושרות ל היצמדות, הלכה למעשה הפעלת סנקציות להפרות, מלא ומדויק

 פירוק ,מכךאו אף גרוע , חדשות לבקרים בפרויקט לבצע שינויים ללא אפשרות ,לביצוע

 לגבי מגדיל בכיכר בפרויקטכפי שאירע במציאות (י התכנון "עבודה שכבר נעשתה עפ

  .'וכו) אלמנטים אסטטיים וצמחייה, מדרכה, אלמנטים של מיסעה

. מנהל אגף תשתיות -  לפרויקטיש להדגיש כי להלכה מונה איש קשר כזה , למען הדיוק

 שכן מנהל זה ממונה על כל ,עם זאת אין לראות זאת כמענה מעשי של הצורך

 האמור היו הפרויקטו של  הנוגעים לתשתית ולבינוי בעירייה ובתקופה זהפרויקטים

, לפיכך. בהיקף רב ובפריסת נושאים ובעיות גדולה מאד, רבים מאד פרויקטיםוישנם 

אחר , מנהל אגף תשתיותכנראה שקיים קושי אובייקטיבי שיימלא , מעשית, כאמור

מנהל צוות היגוי / לתפיסת הביקורת איש קשר כזה . התפקיד שעליו מצביעה הביקורת

. אלא בנוסף.)  י.במקרה זה ע (הפרויקטו בא במקומו של מנהל  איננלפרויקט

 מקלים ומסייעים לאפקטיביות של תפקוד פרויקטהתנהלות ותפקוד טובים של מנהל (

ראש צוות ההיגוי האמור ומפחיתים מהיקף השקעת העבודה שלו / איש הקשר 

  ). בפרויקט
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ובמכתב אל , עין בעין עם הביקורת, ת הנושא תפס אהפרויקטיש להדגיש כי מנהל 

בו הוא , )בפרויקטערב בחירת הקבלן המבצע  (2011 לדצמבר 11-ל העירייה ב"מנכ

הוא מציין בסעיף , התקציב ולוח הזמנים,  לרבות שלבי הביצועהפרויקטסוקר את 

 דוצמונדרש נציג מוסמך מטעם העירייה לליווי שוטף  ":ציטוט:  )6.5סעיף (מפורש 

) ההדגשה במקור( בזמן אמתפתרונות /  ומתן מענה הפרויקטשל ) ההדגשה במקור(

לעירייה ולרשויות , וייקטבעיות המועלים בהקשר לביצוע העבודות בפר/ לנושאים 

בשילוב מנהלת , ]ב"סוחרים וכיוצ, תושבים, גורמי עירייה, ל"קק, משטרה[אחרות 

  )'נספח ה( ."הפרויקט

  .שובה או התייחסות העירייה לדרישה זו של מנהל הפרוייקטאין כל תיעוד בדבר ת

 9.2.1י המוצג בסעיף " עפ"החלטה לא נכונה" מהווה  אי קבלת כל החלטה בעניין

  .לעיל

החלטה "להערכתה כ, י מבחן התוצאה"עפ, זו מביאה במקרה זה" החלטה לא נכונה" 

  . לעיל9.2.2י המוצג בסעיף "עפ "גרועה

 לו היו ממנים ,ה קשיים ובעיות היו יכולים להימנע ולהיחסךהרב, למסקנת הביקורת

  . באחריות ובסמכויות הולמות, איש קשר כזה

  מטעם העירייהלפרויקטמתאם " /  עלפרויקטמנהל "מינוי   9.4

  ממונה כזה ,  לכאורה בתפקיד דומה, מונה) 2012בנובמבר ( חודשים 8 -רק לאחר כ 

אך זאת בשלב , לפרויקטאו מתאם , ם העירייה מטעהפרויקטשנקרא מנהל .) מ.י(

כבר התממשו ) מהסעיף הקודם" (ההחלטה הגרועה"שהרבה מאד מהנזקים של 

לתפיסת , המינוי הזה היה. ובתכולת תפקיד שאיננה כפי שהביקורת מתכוונת אליו

כתוצאה מחריגה , שטבע בו, " מהבוץהפרויקטהוציא את "מעין מינוי של ל , הביקורת

עבודת הקבלן רק ביום עם צוות מצומצם של ,  מלוח הזמנים המתוכנןמתמשכת

אי ציות להנחיות ודרישות ,  לכאורהניהול ביצוע של הקבלן וביצוע מרושלים, עובדים

  . 'הפיקוח ואי ציות לדרישות הפיקוח המקצועי העליון של המתכננים וכו
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לטעמה של הביקורת התקבלה באיחור רב אם כי ( הייתה גם נכונה ההחלטת מינוי ז

 לו היו ממנים מלכתחילה מתאם מטעם ,ובהגדרה שונה ממה שהייתה אמורה להיות

, "מנהל העל לניהול הפרוייקט). "במבחן התוצאה בדיעבד(וגם טובה ) העירייה לנושא

אכן הצליח לגרום לתפנית משמעותית בהתנהלות ובקצב הביצוע והצליח להביא את 

הצלחה ). קטים'תוצרי עבודה עם הרבה רז, כאמור, אם כי( אופן מעשי לגמר העבודה ב

נחוש ולעיתים תוך אלתור , )לעיתים בוטה ותוקפני(זו נקצרה תוך ניהול אגרסיבי 

על כללים " דריכה"ותוך " מהקופסהפורצת "פתרונות חיוניים להתקדמות בחשיבה  

  . מקובלים

, .)מ.י( הנוסף הפרויקטה שבה תיפקד מנהל בתקופ, ראוי לציין כי למסקנת הביקורת

ד מפורטת ומאד וובהתייחס לרמת הניהול האינטנסיבית שלו ומעורבותו המא

לפחות בחלק מנושאי ,  כפילות ניהולבפרויקטנוצרה , ביצועיסטית בביצוע בפרוייקט

נראית כפעילות בחפיפה . ) י.ע (הפרויקטולפחות חלק מעבודת מנהל , ומטלות הניהול

שוב חשוב להדגיש כי בהתייחסות הביקורת לאיש קשר ולראש צוות ). .מ.י(עם פעילות 

 היה אכן ).מ.י(כאמור במקרה זה המינוי של . היגוי אין הכוונה לעוד מנהל פרוייקט

 בנוסף או במקומו של המנהל המכהן - הפרויקטבאופן מעשי מכוון למעשה לניהול 

  .).י.ע(

  הפרויקטש לבדיקת הפסקת עבודתו של מנהל "החלטה לפנות אל היועמ  9.5

על רקע חריגות , )הפרויקט חודשים לאחר התחלת 6-כ ( 2012יצוין כי כבר בספטמבר  

באיכות הביצוע של הקבלן המבצע , מהותיות בעמידה בלוח הזמנים של הפרוייקט

י "ובתאימות משאבי הניהול והעבודה שהקבלן  העמיד בפועל בהשוואה למחויבותו עפ

אל היועץ , ייהבשם ראש העירמינהל ההנדסה  הנהלת הייתה פנייה של, החוזה

במסגרת בחינה שהנהלת העירייה ערכה לאפשרות הפסקת עבודתו של מנהל , המשפטי

הק על חוסר פנייה זו מצביעה באופן מוב). ד.ולא של הקבלן המבצע  א ().י.ע( הפרויקט

.). י.ע (הפרויקט של מנהל מתפקודורייה  והנהלת העימינהל ההנדסהשביעות רצון של 

 כאמור הפסקת ההתקשרות עם מנהל - בלי להיכנס להצדקת כיוון הפעולה הנבחן 

הייתה למסקנת הביקורת , ההחלטה לפנות ליועץ המשפטי,  במקרה זה-הפרוייקט

 לפני קבלת החלטה לממש ,כשלב חיוני במסגרת איסוף מידע רלוונטי, החלטה נכונה

     .הפעולה הנבדקאת כיוון 
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 פרויקטהתקשרות עם מנהל   9.6
  

 ולפיקוח על הפרויקטלניהול .) י.ע (פרויקטנחתם חוזה עם מנהל , 2010בחודש אוגוסט 

  .השלמת התכנון המפורט ועל הביצוע

נכון היה מאד להתקשר עם .  הייתה החלטה נכונהפרויקטהחלטה זו של מינוי מנהל 

לפני הכנת המכרז ולפני , לפרויקט כבר בשלבים המוקדמים יחסית פרויקטמנהל 

  .בחירת הקבלן המבצע

 הגיע עם ).י.ע(.  הספציפי הזה הייתה ככל הנראה נכונההפרויקטגם ההחלטה על מנהל 

הוא ידוע בענף ומציג משרד רציני .  דומה בתל אביבבפרויקט ספציפי ןוניסיומוניטין 

  . מקצוע וניסיוןאנשי , עם כישורים

אין לביקורת תשובה פשוטה ? י מבחן התוצאה" עפ-האם ההחלטה הייתה גם טובה 

לכך והיא אינה יכולה להעריך בפשטות את  התוצאה באופן מוחלט ובאופן יחסי 

  .  איכותי אחרפרויקטלמנהל 

 מאת המתכננים , זכה לשבחים על אופן ניהולו את הפרוייקטהפרויקטמנהל 

  .בפרוייקט

בעיקר בגלל  , ההנדסהומינהלמצד שני הייתה נגדו תרעומת קשה מצד הנהלת העירייה 

  . לו הם ייחסו את האחריות לכך אשר, הפיגור בלוח הזמנים

תוך התמשכות חוסר נוחות ,  לא עמד בלוח הזמנים המתוכנןהפרויקטאכן , כאמור

י החוזה עם "פשהיו נחסכים בחלקם לו עמדו בתוכנית העבודה ע,  לציבורוטרדה

העבודה בוצעה ברמת איכות ירודה וכללה ליקויים רבים מאד , כאמור, כמו כן. הקבלן

  )'ונספח (. התאמה לתכנון חסר ועוד, גמר, כולל ליקויי בטיחות

   ). .י.ע( הפרויקטהאם לייחס את כל אלו לאיכות הניהול הפיקוח של מנהל , אבל
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הסיבות .ן לענות על שאלה זו בהן או בלאו פשוט וחד משמעילדעת הביקורת לא נית

ל מקורם בגורמים שונים שחלקם באחריות הנהלת העירייה והנהלת "לפערים הנ

וחלקם באחריות מנהל , כזרוע הביצועית של הנהלת העירייה, ההנדסהמינהל 

 10 כמפורט להלן בפרק ,ו לכאורה הנוגעים לאופן ההתנהלות והתפקוד שלהפרויקט

  .ח"לדו

  הפרויקט של מנהל תיפקדובחינת  .10
 

  ההסכם ומידת העמידה בו  10.1
  

ההתקשרות כוללת את ). י.ע (פרויקט התקשרה העירייה עם מנהל 2010בספטמבר 

הצעתו של מנהל הפרויקט שהינה חלק מחייב בהתקשרות ואת ההסכם שנחתם בין 

  .העירייה לבין מנהל הפרוייקט

הכנת המכרז ובחירת , בסעיפים המתייחסים לשלבי התכנון ,י בחינת הביקורת"עפ

הביקורת לא מזהה חריגים בולטים ופערים בין הכתוב בחוזה לבין מה , הקבלן המבצע

 הביקורת ,הפיקוח והמעקב אחר הביצוע, בשלב התאום לעומת זאת. שבוצע בפועל

די מנהל  שלא מולא על י,מזהה סעיפים מתוך הצעת מנהל הפרויקט ומתוך ההסכם

 אי קיומם ואי אכיפתם ,למסקנת הביקורת .הפרויקט ולא נאכפו על ידי העירייה

לתוצרי עבודה הכוללים ליקויים , להתארכות הפרוייקט, במידה לא זניחה, השפיעו

   :שלא מולאו ולא נאכפו להלן מבחר סעיפים כאלו. רבים מאד ולהגדלת העלויות

ה נשוא הפרויקט בהתאם לחוזה הבנייה מעקב אחר לוח הזמנים לביצוע העבוד" .א

כולל הסברים בדבר הסיבות לסטייה , ידי לממונה על סטיות מלוח הזמניםיודווח מ

פיקוח על התקדמות ביצוע העבודה לפי לוח / והמלצות לגבי צעדים שיש לנקוט 

  ."הזמנים

המסגרת , התקדמות הביצוע, דיווח שוטף דו שבועי לממונה בדבר רמת הביצוע" .ב

  ."תקציבית תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע והצעת פתרונותה
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לפי הוראת הממונה בדבר התקדמות העבודות , דווח מפורט דו חודשי או חודשי"  .ג

 ".רת התקציבית וללוח הזמנים שנקבעו לרבות התייחסות למסגהפרויקטנשוא 

 לפרויקטממונה מטעם העירייה  10.2

  

מ מנהל אגף תשתיות "או מ/מהנדס עיריית הוד השרון ו -" הממונה"בהסכם הוגדר 

בין , ומבני ציבור לרבות מי שמונה על ידי המהנדס לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו

  .מראש ובין במהלך תקופת הביצוע

, ממלא תפקיד מתאים בעל יכולת, לתפיסת הביקורת, הינה" ממונה"כוונת מינוי 

י האינטרסים " ועפ העירייהטעםסרטיביות אשר יאכוף את קיום ההסכם מזמינות וא

  . שלה

מעשית ואפקטיבית , לא מנהל אגף תשתיות ולא מהנדסת העיר תיפקדו, במציאות

איש מהם לא אכף את ההסכם .  זהתפקודכפי שהביקורת תופסת , בתפקיד ממונה

ביקורת לאף אחד למסקנת ה. בשלמותו ולכל סעיפיו ופרטיו עם מנהל הפרויקט

המתאימים לשמש כממונה ,  ממנו הזמן והקשב הנגזר לא היו, ככל הנראה, מהשניים

המהנדסת גם לא מינתה ממלא תפקיד אחר כמואצל סמכויות . י כוונת ההסכם"עפ

ממלאי התפקיד היחידים שעל פי התיעוד שבידי הביקורת . ( ממנה לשמש כממונה

רק באופן , שכצפוי וכטבעי -אכיפת ההסכם סיון ישל נ" טביעות אצבע"מותירים 

  ).  והיועץ המשפטיייה הינם ראש העיר-לא רציף ולא מתמשך, ספורדי

 מטעם העירייה לפרויקטהיעדר מינוי של ממונה אמיתי ,  לעיל9.4כפי שהדגשנו בסעיף 

גורם , למסקנת הביקורת, היווה.)  מ.עד כניסתו של י( חודשים לפחות 8-במשך כ

 היעדר, תוצאות הבלתי משביעות רצון מבחינת התמשכות הפרוייקטמשמעותי ב

  .   גם מבחינת עלותו הכוללתמסיימתאיכות תוצריו ובמידה 
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 נושאים חסרים בהצעת מנהל הפרויקט ובהסכם 10.3
 

חסרה מספר דרישות ,  בהסכםיאינטגראלשמהווה חלק , הצעת מנהל הפרוייקט

מנהל פרויקט מיומן ומנוסה היה לכלול כתנאים הכרחיים בנכונותו שעל , ותנאים

כן בניהול היעדרם של תנאים אלו בהתקשרות ולאחר מ. להתקשר עם העירייה

 הפרויקטלקשיים ולבעיות ביישום ,  למסקנת הביקורתגרמו, וביישום הפרויקט

שחלקה , ע ואיכות תוצרי הביצוהפרויקטוהשפעה שלילית על התוצאות שעיקרן משך 

להלן הנושאים העיקריים שהביקורת מזהה כחסרים . נגזר ממשך הזמן המתמשך

  :בהצעה ובהסכם

תוכניות ביצוע שעברו את כל ל יצמדותה ללהחליט עסמכותו של מנהל הפרויקט   10.3.1

היעדר סעיף זה בהסכם . והבקרה והאישור) סימולציה (וההדמיה, שלבי התכנון

 ולהגדלת הפרויקטהיווה גורם נוסף להתארכות משך  הפרויקטובפועל ביישום 

רבה ביותר והשינויים ה  זה מידת השינויים מהתכנון הייתבפרויקט. העלויות

י תוכניות מאושרות "גם בשלבי ביצוע עפ, נעשו בכל סוגי השלבים בפרוייקט

 . כאשר נדרש לפרק את שנעשה ולבצע מחדש,וגם לאחר גמר הביצוע, לביצוע

הפעלת גורם מקצועי לקשרי קהילה על ידי , אי חיוני והכרחי להתקשרותתנ  10.3.2

קיים אמנם בהצעה אבל ). הפרויקטיםלא בהכרח איש של חברת ניהול  (הפרויקט

נשכרו שרותיו של בעל מקצוע כזה בשלבים מאוחרים של  (לא כדרישה מחייבת

 . )הפרויקטביצוע 

אם יש  (הפרויקט אם ישירות על ידי מנהל ,יהפעלת ניהול סיכונים מקצוע, כאמור  10.3.3

י "או ע, י מקצוען בצוות ניהול הפרוייקט"או ע) לו הכישורים והמומחיות לכך

 הפרויקטויהיה כפוף ואחראי למנהל ) כמו מתכנן(מומחה שהעירייה תשכור 

 .)המשמעויות תוארו בהרחבה לעיל(
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  הפרויקטאופן ניהול  10.4
  

 וציוותו שורה של פערים וחריגים הפרויקטהביקורת מזהה בדרך הניהול של מנהל 

בסוגיה זו של אי אכיפה . שמתמקדים בעיקר באי אכיפת החוזה עם הקבלן המבצע

  : תקופות2הביקורת מבחינה בין 

בתקופה . 2012 בספטמבר 9 - ועד ל2012 למרץ 12-  מצו התחלת העבודה ב- 'תקופה א

 לפערים הפרויקטסיונות אכיפה מצד מנהל יי הביקורת כל תיעוד על נזו אין ביד

  .) כאשר ברור שלא כך הדבר-כאילו שהכל היה כשורה עד מועד זה  ( בפרויקטוחריגים 

 יום בו היועץ המשפטי מוציא נייר עמדה בעניין 2012 לספטמבר 10 - מ - 'תקופה ב

צועית משפטית לפנייה אליו כהתייחסות מק (הפרויקטהפסקת ההתקשרות עם מנהל 

 לקבלת חוות דעת לרצונם להפסיק - ייה ההנדסה כמייצגת את ראש העירמינהלעל יד 

 לקבלן מספר מכתבים בדבר הפרויקטמתאריך זה הוציא מנהל ). ההתקשרותאת 

 עם עותק למנהל 10/9/2012- במיוחד מכתב מ(הפרות וחריגים מהותיים במילוי החוזה 

מנכל , ייהראש העיר עם העתקים ל2012 לאוקטובר 21- מ אגף תשתיות ומכתב

  .  היועץ המשפטי ומנהל מחלקת תשתיות, העירייה

 לבין הקבלן או נציגו הפרויקט הוחלפו בין מנהל 2012יש לציין כי במהלך אוקטובר 

עם האשמות ( עשרות מיילים בהתנצחות מתגוששת ומייגעת לגבי לוחות הזמנים ) ג.ז(

כל זאת כחודש לפני . לגבי ליקויים בעבודה  ועוד, ) אחראי על פיגוריםהדדיות לגבי מי

 (.)מ.י( - על פרויקט מנהל הפרויקטמעל מנהל , באופן מעשי ,שהעירייה החליטה למנות

עם ).   הוא הוצג כיועץ הנדסי מטעם העירייה וכמייצג את העירייהתשפורמאלילמרות 

  .ה חליפת מיילים ומכתבים פסקה כמעט לחלוטין אות).מ.י(כניסתו של 
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 אי אכיפת עמידה בלוח הזמנים  10.4.1
  

הקבלן לא עמד בתוכנית העבודה ובלוח הזמנים שהוא הכין , למסקנת הביקורת

י לוח "עפ.  לביצועהפרויקטמייד לאחר חתימתו על החוזה ואשר אושר על ידי מנהל 

בן גמלא לבין "רחוב  מגדיאל בין דרך הקטע של  היה על הקבלן לסיים את,זמנים זה

 ).2012ממרץ עד יולי ( חודשים 5תוך , ואת כל ככר מגדיאל בהיקפה" עליית הנוער

על פי המכרז משך . שבחוד) המכרז (כבר לוח זמנים זה חורג מההסכם , כאמור

מאחר וצו התחלת .  חודשים4 הינו -ממועד קבלת צו התחלת עבודה, הזמן לשלב זה

 - 14/2/2012-כאמור צו מתוקן ביחס לצו מקורי מ (12/3/2012-עבודה יצא בה

 לכל 11/6/2012ל עד "היה על הקבלן לסיים את הנ) כהיענות לבקשת הקבלן לדחייה

באה  לא ,לסטייה האמורה של לוח הזמנים בתוכנית העבודה של הקבלן. המאוחר

  . "הממונה" וגם לא מאת הפרויקטכל תגובה מאת מנהל 

 נדרש וחיוני היה כי , חודשים4כאמור , על מנת לעמוד בלוח הזמנים של הפרוייקט

 בקרה על מידת העמידה בלוח הזמנים הפרויקטי הקבלן ועל ידי מנהל "תבוצע ע

" הגברה"התאמה , ם למידת העמידהובהתא) לפחות אחת לשבוע(ברזולוציה צפופה 

סביב "עבודה (כת שעות העבודה בין בהאר, של עוצמת הביצוע בין בכמויות עובדים

כל אלו לא בוצעו על ידי הקבלן ולא נאכפו . ובין שניהם כאחד) ביום ובלילה" השעון

 10לפחות עד , סיונות אכיפה כאלויאין כל תיעוד על נ. על  ידי מנהל הפרוייקט

בהנהלת הפסקת ההתקשרות איתו  כי נשקלת פרויקטה בו נודע למנהל ,בספטמבר

לוח   00.20בהסכם עם הקבלן פרק . בת אי העמידה בלוח הזמניםמסי, העירייה

 יום 30ולעדכן אותו כל " גנט" הקבלן מתחייב להכין לוח זמנים לפי שיטת -זמנים 

 בקרת התקדמות ותיעודה -דהיינו .( ללא שינוי מתאריך סיום העבודה החוזי

  .ט זה לא נעשה ולא נאכף על ידי מנהל הפרוייקעדכוןגם . )בתוכנית
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 כזה ובתנאי סביבה בפרויקט , נטנסיבי ומאומץעבודה איסגנון מבניגוד למתחייב 

,  קשה לאוכלוסיהטרדהותוך גרימת  של העיר" במרכז העצבים"כאמור , כאלו

   2012עד לספטמבר . ובעצלתיים" מי מנוחות" כמעט על  הפרויקטהתנהל לו 

הביקורת לא , )צריך כבר להסתיים, כאמור, המוזמן היה חודשים לאחר שהשלב3( 

.  שמשהו לא בסדר בהתנהלות של הפרוייקטהפרויקטמוצאת כל תיעוד ממנהל 

על אי שביעות רצון או , באותה מידה גם אין כל תיעוד מהממונה באגף ההנדסה

 - בייה  עם ראש העירהפרויקטקטע מפרוטוקול של פגישת מנהל  .משהו בדומה לכך

הרגוע "ממחיש את האופן ,  בבוקר10בשבוע בסביבות ' יום ב, 2012 לספטמבר 10

  : גם כאשר הוא בפיגור משמעותי לעומת התכנון- הפרויקטשבו מתנהל " והמנומנם

האם בדרך מגדיאל : אשאל שאלה לדוגמא:" הפרויקטע את מנהל "השואל ר

  ."ולתהם מפנים פס, לא: "עונה מנהל הפרוייקט  ?עובדים עכשיו

. שם זו העבודה החשובה והדחופה, תעבדו על הכביש? למה" : עונה ראש העיר 

שהקבלן ינקה  -לחלופין . בשביל לפנות פסולת אני לא צריך את הקבלן המבצע

כרגע צריך לקדם את ביצוע העבודות בדחיפות והעבודות . בעוד חודש או חודשיים

היום אף אחד לא . ניהול שגויזה . זו התנהלות חמורה. פשוט לא מבוצעות היום

אין עבודה על , אין קבלן עובד. יש רק טרקטור שמפנה פסולת. עובד על הכביש

  ."כלום. אף אחד. אין עבודה על הניקוז, תאורה
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על רקע ,למסקנת הביקורת, כאמור( ,  בספטמבר מוציא מנהל הפרוייקט10-רק ב

מכתב ) כוונות הנהלת העירייה להיפרד ממנו, דהיינו, "הקרקע הבוערת תחת רגליו"

,  ובו הוא קובע כי הקבלן איננו עומד בלוח הזמנים המתחייב מההסכם)ד.א(לקבלן 

' איננו עובד בימי ו, איננו מרחיב את יום העבודה עד לשעות הערב המאוחרות

רמת , מכניס קבלני משנה לעבודה באיחור רב, מעמיד רק צוות מצומצם של עובדים

עבודות קבלני המשנה מבוצעות ללא בקרה , הביצוע של העבודות נמוכה ביותר

פותחים מדרכה לביצוע עבודות ללא הסדרה בסיום יום העבודה תוך מפגעי , כנדרש

קבלן החשמל מבצע עבודות ללא ידיעת הקבלן הראשי , בטיחות במשך שבועות

אין הקפדה על גידור ,  ותאין הקפדה על נושא הבטיח. או ללא תיאום איתו) .ד.א(

בקרה של , סיום המכתב במספר דרישות להקפדה על הסדרי בטיחות. ושילוט

כי תודיעו לנו על התארגנות חדשה המתאימה לאופי " ודרישה , עבודת קבלני משנה

  . "וקצב העבודה הנדרשים באתר וכי תעמידו לשם כך את הצוות המתאים

  )'זנספח (

למסקנת , נהל הפרויקט לקבלן באותו מכתבמכל הבקשות והדרישות של מ

  . לא נעשה דבר, הביקורת

  
 י החוזה עם הקבלן"אי אכיפת סנקציות כספיות ואחרות עפ  10.4.2

במילוי , האם כל החריגים והפערים האלו,  על אף שהתשובה ברורה,תוהההביקורת 

 10 - כמוצג במכתבו של מנהל הפרויקט התרחשו בבת אחת ב, י הקבלן"החוזה ע

היכן הממונה עד תאריך .  זהלמועד עד הפרויקטהיכן היה מנהל  ? 2012בספטמבר 

  ?זה

 האפשרות להטלת סנקציות הפרויקטעומדת לרשותו של מנהל , י החוזה"עפ

  .במקרה של הפרת חוזה קלה כחמורה) בידיעת ובאישור הממונה(כספיות 
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סוף ( עד מועד כתיבת דוח זה אפילו בר ו בספטמ10 - עד ל,למיטב ידיעת הביקורת

ולו גם ,  ולא על ידי הממונההפרויקטלא הוטלו לא על ידי מנהל  ) 2013דצמבר 

  .בגין הפרה או חריגות במילוי החוזה, סנקציה כספית אחת

במסירת " קובע כי אם הקבלן איחר )  לחוברת המכרז34דף (להסכם ) ו"ט (5סעיף 

 ₪ 2,000 - ישלם לה סכום בשקלים השווה ל, או קטעבכל שלב , העבודה לעירייה

ת למיטב ידיעת הביקורת לא הוטל קנס כזה אפילו לא פעם אח". בגין כל יום איחור

  . בכל חיי הפרוייקט

  
 אי אכיפת איכות ביצוע  10.4.3

 

ביקורת הקבלה של הביצוע גדושה בליקויים בכל סוגי העבודות שבוצעו לרבות 

  .בנושאי בטיחות

תשתית , סלילה(קטים ' רז120-  כוללים כ2013קולים של הקבלה מקיץ הפרוטו

אורך ל, כאורהליקויים אלו הינם תולדה של רמת ביצוע ירודה ולקויה ל). ותאורה

  )9.6בסעיף גם  - 'ונספח (. כל תקופת הביצוע של העבודות על ידי הקבלן

אל הקבלן , וללא כל מתאם למכתבי ההתרעה שהוציא מנהל הפרוייקט, למרות זאת

מנהל , .)מ.י( -המתאם , היועץ המשפטי, ייהראש העיר(ואל גורמים נוספים בעירייה 

של ביצוע העבודות על ידי לכאורה בעניין הרמה הירודה , ) תשתיות ועוד' מח

עד ( ₪  מיליון 9.5 - אושרו כל החשבונות החלקיים של הקבלן בסכום של כ, הקבלן

 עלות עבודות ברחבה הפנימית של  ככר -₪ יון  מיל1.25- וכולל גם כ2013יוני 

  ). עבודה נוספת להזמנה המקורית של היקף הכיכר בלבד-מגדיאל 
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 הפיקוח בשטח  10.4.4
  

הפיקוח . שקול ומנוסה,  ברמה מקצועית גבוההפרויקטהביקורת מזהה מנהל , ככלל

ברוב  ( ).ד.ל( אלא על ידי המפקח הפרויקטי מנהל "ע, ככלל, הצמוד בשטח לא נעשה

י התיעוד שבידה "עפ, אשר הביקורת)  2013 עד קיץ 2012 מיולי הפרויקטהזמן של 

מצד שני . הנדסיים בפרוייקט/ מתרשמת מהמקצועיות שלו בהיבטים הטכניים 

רטיביות נחישות ואס,  ניכרת הובלה מנהיגותיתלאמהתיעוד שבידי הביקורת 

 וביצוע העבודה בלוח זמנים קצר ותוך הקפדה על םת ביצוע הולבאכיפת איכו

הביקורת מזהה סגנון , מתוך התיעוד. היבטים חשובים לרבות נושאי הבטיחות

באופן שאיננו תואם את  טולרנטי ולא מעניש, מאופק, מתועד, מיושב, ניהול תרבותי

,  הקבלןשל מבצעי העבודה בפועל מטעם הסביבה הניהולית והתרבות הארגונית

הביקורת מתרשמת מהשיח עם ממלאי התפקידים שכפי  ().ע.פ(לרבות קבלן המשנה 

חלק מהחריגים בלוח הזמנים ומליקויי ). הפרויקטשליווה את  שפגשה ומהתיעוד

, כמו סגנון בוטה. (להימנע בסגנון ניהול שונה, לדעת הביקורת, הביצוע היו יכולים

עמוק  להיכנס"שנאלץ , ייה כי גם ראש העיריש לציין). תובעני ומעניש, אגרסיבי

כפי (,מתאם אפקטיבי מטעם העירייה/ ממונהפונקציתבהיעדר , "לתוך הפרוייקט

אומר בפגישה אודות האפשרות להפסיק את ההתקשרות עם מנהל , )שפורט לעיל

 . ).י.ע( המפקח מטעם .)ד.ל(הפסקתי את העסקתו של " : 12/9/2012-ב, הפרויקט

אני לא . עים הליכות אבל אני לא רואה שהוא מנהל את הפרויקטהוא נחמד ונ

. אלא לזה שאני לא רואה קטר מושך, החשמל' מתכוון לתיאום כזה או אחר עם חב

הניהול שם היה .......מורכבים הרבה יותר,  נוספים בעירייהפרויקטיםניהלנו 

  ."יבאפקטי, משמעותי, הרבה יותר אינטנסיבי, אחר
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  רמת , הסדרי בטיחות, עבודת לילה, מעטפת  ניהולית, קבלן משנה לעבודות  10.4.5

 יצוע נמוכה ב            

 

 21-  וב2012 לספטמבר 10 -שמנהל הפרויקט הוציא לקבלן ב, כאמור, י מכתבים"עפ

ות  תוך הפרוהביקורת למדה כי ביצוע העבודות על ידי הקבלן נעש , 2012לאוקטובר 

ללא כל , כאמור, וזאת במשך תקופה של חודשים רבים, וחריגות מהותיות מהחוזה

  . עם עותקים לממלאי תפקידים בעירייה,סנקציה ואפילו ללא כל התרעה כתובה

  :י מכתבים אלו"עפ ). 2012כאמור בתקופה שבין מרץ לספטמבר (        

  .העבודההתחלת העבודה הייתה באיחור של חודש מתאריך צו התחלת   .א

  בניגוד,העבודה התנהלה רק בשעות היום וגם זאת באופן חלקי ולא בימי שישי   .ב

  . לחובה לבצע את העבודות בכל שעות היום והלילה   

  אבל כמובן שבאין, חובה היה על הקבלן להציב מנהל עבודה לעבודות לילה  .ג 

  . גם מנהל עבודה כזה לא הוצב,עבודות לילה   

  :הכוללת את" מעטפת ניהולית "בפרויקט על הקבלן להציב לפי תנאי החוזה   .ד

  .).ג.ז(: נציג הקבלן  )1  

  הפרויקטרק היה באתר בתחילת (לא הוצב  ).ח.א(: מנהל ביצוע ראשי  )2  

  .)למספר פגישות       

  . לעבודות יום).ע.פ(.  לעבודות לילה).ע. ג(: מנהלי עבודה  )3  

  הוציא לקבלן צו,  רק פעם אחת באתרהיה ( ).כ.ד(: ממונה על הבטיחות  )4  

  .)הפסקת עבודה ולא חזר יותר לאתר     

  .)לא נמצא כלל באתר ( ).ח.א(: ממונה בטיחות בתנועה  )5  
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 כאשר התברר כי מי שהוצג על -י קבלני משנה "בפועל ככלל העבודות מתבצעות ע

אשר קיבל , הינו בעצם קבלן משנה.) ע.פ(ידי הקבלן כמנהל עבודה לעבודות יום 

תקשורת , פרט לעבודות תאורה, מהקבלן את הניהול והביצוע של כלל העבודות

 או על ידי הפרויקטקבלן משנה זה לא אושר על ידי מנהל . ועבודות תשתית מיוחדות

  .י החוזה" כנדרש עפ,הממונה בהנדסה

הוצבו אינם עונים על דרישות קטעי גדר ש. הקבלן לא מסדיר הסדרי בטיחות בשטח

אינם משוקמים מיד כנדרש , בהם בוצעו עבודות, קטעים במדרכה. הבטיחות

  .ונוצרים מפגעי בטיחות חמורים

יש לפרק קטעי אבן שפה , ערוגות לעצים ללא חגורות בטון( רמת ביצוע נמוכה

קירות וערוגות במגדיאל , האספלט במגדיאל ברמה ירודה, שבוצעה באופן לקוי

האבן שהובאה לריצוף אינה , ריצוף רחבה בכיכר מגדיאל מרושל, ברמה לקויה

  .)צנרת ללא עטיפת חול ועוד, הידוק תשתיות לא כהלכה, ראויה לשימוש

. אבל מעשית הם לא שינו את המצב, למסקנת הביקורת המכתבים היו חשובים

  . הפערים והחריגים לא תוקנו

" הממונה"או על ידי , די מנהל הפרוייקטגם בעקבות מכתבים אלו לא נדרשה על י

  .הפעלת סנקציה כספית על הקבלן

 .)ע.פ(הרחקת קבלן המשנה   10.4.6

כנדרש ( במסווה של מנהל עבודה  ).ע.פ( הציב את קבלן המשנה )ד.א(הקבלן , כאמור

לא אישר  ,  כי אכן הוא קבלן משנההפרויקטלאחר שנתגלה על ידי מנהל ). בחוזה

, לכאורה, כל אלו מהווים). גם כנדרש בחוזה( את קבלן המשנה הפרויקטמנהל 

בהסוואת קבלן , לכאורה, )או אפילו הונאה(לבד מהסחת הדעת , הפרה של החוזה

אופן : אבל כל זאת הינם בנוסף להיבט המהותי ביותר. המשנה כמנהל עבודה

 פגשה הביקורת. הניהול והביצוע של העבודות שקבלן זה ביצע את רובם בפרוייקט

 ואת עיקר מתכנני לפרויקטלצורך ביקורת זו ממלאי תפקידים בעירייה הנוגעים 

הן , לכולם הייתה ביקורת קשה ביותר על אופן הביצוע של העבודות. הפרוייקט

והן , מבחינת חוסר הסדר וחוסר הארגון והרישול וההזנחה בסביבת העבודה

  34  .../                                      . מבחינת הרמה הירודה ביותר של איכות הביצוע
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הביקורת  לא שמעה מאיש מהאנשים איתם נפגשה ולו גם מילה אחת חיובית על 

  .תפקודו של אותו קבלן משנה

עם קבלן המשנה הבעייתי " כרגיל" וניהולו ממשיכים הפרויקט, למרות כל אלו

,  חודשים8-    כ2012 אוקטובר  שנת ממרץ עד סוף, המבצע את רוב העבודה, ל"הנ

 6 - במשך כ-ואפילו . ללא כל סנקציה או דרישה לסנקציה מצד מנהל הפרוייקט

  . ללא כל התרעה מתועדת שמשהו לא תקין)  לספטמבר10עד (חודשים 

 בדרישה חד )ד.א( מכתב לקבלן הפרויקט מוציא מנהל 2012 לאוקטובר 31-רק ב

 ואת כל ).ע.פ(תר העבודה את קבלן המשנה משמעית להרחיק מהפרויקט ומא

עם כל גורמי , לדברי מנהל הפרוייקט,  מכתב זה ודרישה זו מתואמים.עובדיו

 העל פרויקט אל מנהל הפרויקטכפי שכותב לאחר מכן מנהל  ,העירייה הבכירים

התריע , על הרקע שתואר לעיל, כאמור, 2012 בספטמבר 10 - יודגש כי כבר ב .).מ.י(

 מהווה הפרה של ).ע.פ( כי עבודתו של .)ד.א( הקבלן בפני במכתב הפרויקטמנהל 

  .החוזה

 ).ע.פ( לא נעשה כל שינוי וקבלן המשנה ,רחקההגם לאחר מכתב זה לדרישת ה

  .וצוות העובדים המשיכו במלאכתם כרגיל

ובו הוא .) ג.ז( מייל זועם לנציג הקבלן הפרויקט שולח מנהל 2012 לנובמבר 5- ב

ל אי הציות להוראת הרחקת קבלן המשנה ומפרט שוב שורה של ליקויי מתרעם ע

הן מבחינת , הן מבחינת אי זמינות משאבי עובדים בפרוייקט, והפרות התנהלות

י החוזה בהצבת מנהל ביצוע ראשי וממונה בטיחות והן ביחס לליקויים "הפרות עפ

ילך לא אעתה ו מודיע לנציג הקבלן כי מהפרויקטמנהל . רבים באיכות העבודה

  . וציוותו).ע.פ( קבלן המשנה יתאושר לתשלום כל עבודה שתבוצע על יד
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ובו הוא מתלונן ) .מ.י(   מייל למנהל העלהפרויקט מוציא מנהל 5.11.12, באותו יום

,  כי הוא בכל זאת ימשיך בעבודתו).ע.פ( הודיע לקבלן המשנה ).מ.י(- ש על כי נודע לו 

על דעת כל , כאמור  הוציא היההפרויקטהרחקה שמנהל וזאת למרות שמכתב ה

  :מסיים מנהל הפרוייקט. בכירי העירייה ובמתואם איתם

 יהיה בינינו לפרויקטמבקש כי לפחות בשלבים ראשונים אלו של כניסתך ) "אני (

  ."ובמיוחד בקשר עם הפעילות מול הקבלן, תיאום בכל הנושאים

הוראת ההרחקה של קבלן המשנה על רקע הבעייתיות הקשה , לדעת הביקורת

אלא שהוא נעשה באיחור רב מידי ורחוק מאד , יתה צעד נכוןיבהצבתו ובתיפקודו ה

במועד , חולשת הצעד. אפקטיבי וגם כלכלי, שבו צעד כזה היה פרקטי" חלון הזמן"מ

 ת מבטה שלנקודמ,  בעייתית באופן מהותי,הענישה המיועדת,  נעשהואהמאוחר שה

 התנגדות הפרויקטכנראה לא ביטאו לפני מנהל , גם אם בכירי העירייה ,העירייה

 של בכירי העירייה עם מנהל יהפורמאלהאישור והתיאום , להבנת הביקורת. למהלך

א במקביל חיפשו ומצאו חלופה אל,   כנראה שלא היו בלב שלם ונחושהפרויקט

 כדי לפתור את הבעיות ,מנהל הפרוייקט אחר מעל פרויקט הצבת מנהל כמו, אחרת

  .בו היה תקוע" להוציאו מהבוץ" והפרויקטאת " להזיז" במטרה ,בדרך עוקפת

 כי יישאר בכל זאת ).ע.פ(בהודעתו לקבלן המשנה , )מ.י(מנהל העל לפרויקט 

, "קולגיאלי"נקט כנראה בצעד בלתי , )אם אכן הודיע כך באופן מפורש (בפרויקט

וכנראה מחליש את יוקרתו ומעמדו , אולי בלתי נאה , מקובלתתיקההחורג אולי מא

  .).ע.פ(,  מול נציגי הקבלן ומול אותו קבלן משנההפרויקטשל מנהל 
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האסרטיבי , צעד זה תואם את אופן הניהול הנחוש, להבחנת הביקורת, עם זאת

כנראה התכונות , נםאלו הי( . של מנהל העליוהפרגמאט) והתקיף(והאגרסיבי 

 להציבו -  הנכונה והטובה במבחן התוצאה-שבכירי העירייה הכירו בו בהחלטתם 

 של עתידית ניהל כנראה את הפעילות תוך צפייה ).מ.י(יש גם לציין כי ). לפרויקט

 אצל םמלין על חסרונ, כאמור לעיל, ייהצפייה שראש העיר(הבעיות האפשריות 

נושא ) 2012 לנובמבר 5(,  ההתרחשות המתוארתבמועד זה של). מנהל הפרויקט

 5-ב(הניקוז עדיין לא פתור ועונת הגשמים ממשמשת ומתקרבת בעוצמה חריגה 

  ה עזמים גשתקופת ה בנובמבר התרחש12- ל8 - בין ה): לנובמבר יש כבר תחזית

 130בכל חודש נובמבר ירדו בשרון ). ל" ימים לאחר המכתבים הנ3(  בכמותו הוחריג

  )'חנספח . ( מהממוצע180% עד 140% - מ גשם " מ170עד 

תוך הפרעות קשות בתנועה , עצומה" בהמולה "הפרויקטכאשר כל , על הרקע הזה

יכולה להבין , הביקורת, ללא מערכת ניקוז, בעורק תחבורה ראשי ותוך צפי להצפות

 שלא ).מ.י(את ההתעקשות של מנהל העל ) גם אם אין בהבנה זו הבעת הסכמה(

אלא לנסות , גם לנוכח כל הבעייתיות, שם במועד זה את הרחקת קבלן המשנהליי

מכיוון שהחלופה הייתה ככל , ולרכוש במידה רבה ככל הניתן את שיתוף פעולתו

מה היה "כמובן שאין הביקורת עוסקת בתרחיש . (הנראה הרבה יותר גרועה וקשה

על שלל " לן המשנה לאוקטובר היה הקבלן מרחיק את קב31-קורה ומתפתח אילו ב

החל מהאפשרות הוורודה של הצבה מהירה ומיידית של , האפשרויות במהלך כזה

 של הגרועה ביותר ועד לאפשרות .)ד.א(י הקבלן " אחרת עמצוינתקבוצת עבודה 

  ). בפרויקטהשבתה כללית של כל העבודה 
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   תוך התמודדות עיקשת בקשיים הפרויקטהמקצועיות וההתמדה בניהול   10.4.7
 וחסמים    
 

, עם כל הפערים והחסרונות שהביקורת מצביעה עליהם באופן הניהול של הפרוייקט

 מסוג פרויקטבשטח של ביצוע העבודות הביקורת מדגישה כי חשוב להבין שבמהלך 

גם אם , גם אם הניהול אסרטיבי ביותר,  יש אכן תקלות וקשיים בלתי צפויים,זה

תפקוד של קבלן הביצוע מושלם מכל הבחינות וגם אם מופעלים כל הכלים ה

אין ספק . המקצועיים לרבות ניהול לוחות זמנים מוקפד וניהול סיכונים מקצועני

שגם במקרה זה היו תקלות ועיכובים הנכללים בקטגוריה זו של בלתי צפויים 

שפעה על בהכרח כי לסוג הזה של התקלות יש מידה של אחריות וה. מראש

אין לביקורת כלים ואפשרות . הביצועים הבעייתיים שהביקורת הצביעה עליהם

לכמת את הפרופורציה של מידת האחריות וההשפעה של ) בראייה לאחור(מעשית 

התקלות והקשיים הלא צפויים מול התקלות והעיכובים שהינם נגזרת של ליקויי 

  ). כפי שתוארו בסעיפים הקודמים לפרק זה(ניהול 

לצד ההיבטים הבעייתיים שתוארו לעיל , הביקורת מזהה בניהול הפרויקט, בנוסף

  :שורה של חוזקות ויתרונות שעיקרן

   ובכלהפרויקטהמקצועי של " החומר"מקצועיות גבוהה ביותר בכל   .א

   וכךהפרויקטכך גם מנהל . הדיסציפלינות המקצועיות הרבות המעורבות בו   

  .גם צוות עובדיו       

  .כולל כלי ניהול ממוחשבים, הול מאורגן ומסודר ומתועדני  .ב

  ניהול מתמיד ושלם ללא עיגולי פינות של יומני העבודה ושל בקרת  .ג

  עם ההסתייגות של הביקורת לגבי אישור חשבונות חרף עבודה( החשבונות    

  .)לכאורה, לקוייה   
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   שאכן היו בכמות,תיתהתמודדות מקצועית עם תקלות ופערים בתש  .ד

   ואשר הייתה להם השפעה שלילית על לוחהפרויקטובעוצמה רבה לאורך    

  בלי לבטל את שנאמר בסעיפים הקודמים ביחס( הזמנים והגדלת העלויות    

  לניהול הסיכונים הנדרש וביחס לצורך בניהול נמרץ ונחוש של חיפוש דרך   

  .")להקדים תרופה למכה"   

  : על כל מטלותיו גם מול קשיים שלהפרויקטניהול התמדה עיקשת ב  .ה

  לעיתים רבות, אי ציות הקבלן וקבלן משנה להוראות ולהנחיות  )1  

  מעליבה ותוקפנית של נציג הקבלן אל מנהל הפרויקט, בלשון בוטה     

  ללא לבטל את מסקנות הביקורת ביחס לתגובה הבלתי. (וציוותו     

  ית שהתבקשה עלי ידי מנהלידיהמהירה והמ, )קשוחה(פשרנית      

  ).תה לה סיכוי להקל מהקושיי לא נעשתה בזמן ואשר הי,הפרויקט     

  ראש צוות היגוי אפקטיבי וממוקד/ מתאם/ היעדר ממונה , כאמור  )2  

  ).כפי שפורט לעיל( בינו לבין העירייה לפרויקט     

  קשיים ועיכובים מצד גופים מחוץ לעירייה בעלי השפעה על  )3  

  .משרד התחבורה, תאגיד המים והביוב, חברת חשמל: ייקטהפרו     

  שינויים רבים בתוכניות מאושרות לביצוע על ידי הנהלת העירייה  )4  

  חלקם לאחר הביצוע תוך צורך בפירוק וביצוע, נדסהה המינהלו     

  הפרויקט של ניהול טלטלה אמיתיתולעיתים תוך , מתוקן /מחדש      

 .והמתכננים     
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 הפרויקטי מנהל " עהפרויקטסיכום אופן ניהול   10.4.8

 

הייתה השפעה משמעותית , כסיכום ניתן לומר כי לאופן הניהול של מנהל הפרוייקט

.  ובמיוחד באי העמידה בלוח הזמניםבפרויקטעל התוצאות הבלתי משביעות רצון 

 הפרויקטם שפגעו בתוצאות מצד שני אין לבטל את ההשפעה של הגורמים האחרי

מתאם ממונה אפקטיבי וממוקד / שעיקרם כאמור היעדר ראש צוות היגוי 

רעיונות ,  לפרויקטהיערכות חלקית בתשתיות ,  לכאורהקבלן בעייתי, בפרוייקט

,  בשדרוג תשתיות ואלמנטים של חזות רחובות וככרהפרויקטוהחלטות תוך כדי 

תוך כדי , של תוכניות מאושרות לביצוע,  ירייהי הע"ע, שינויים רבים ומהותיים

לביקורת אין כלים לכמת את מידת ההשפעה של כל גורם , כאמור. הביצוע

  .ל בפגיעה בתוצאות הפרוייקט"מהגורמים הנ

  
  קבלת העבודה בסיומה. 11

  
 נערך סיור ביקורת עבודות לקראת מסירה בהשתתפות נציגי אגף 2013באוגוסט 25- ב

מנהל , .)ע.פ(כולל קבלן המשנה נציגי הקבלן , לילה ואדריכל הנוף הסמתכנן, התשתיות

חלקם ליקויי ,  ליקויים לתיקון108הופק פרוטוקול הכולל .  ושני מפקחיוהפרויקט

הפרוטוקול מציין להשלים בעדיפות את הנושאים לבטיחות אבל לא מפרט . בטיחות

יש בכך ליקוי . ת גבוהה הליקויים לעדיפו108במפורש מהם אותם סעיפים ברשימת 

ניתן מיידית להוסיף לטופס הפרוטוקול עוד עמודה או . שהביקורת ממליצה לעתיד לתקן

  .  עליה יסומן כל פריט שהוא בעניין בטיחותי או בעניין קריטי אחר,שניים

בפרוטוקול הסיור  . 10/10/2013 -ביור ביקורת למסירת מערכת התאורה בנוסף נערך ס

אין התייחסות והבחנה בפרוטוקול לליקויים מינוריים ולליקויים . ים ליקוי20רשומים 

  .או לליקויים בעלי סיכון בטיחותי, קשים ומהותיים
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  עלות וניהול כספי בפרויקט, תקציב    .12

 

 התקציב12.1
 

 מסגרת החוזה עם הקבלן 12.1.1
  

הסדרי תנועה  5% כולל -מסגרת החוזה עם הקבלן לשבילי אופניים במזרח העיר 
  :מ" מע17%- זמניים ו

 ₪מיליוני  תאריך/ מועד 

 10.43 דרך מגדיאל

 3.5 ככר מגדיאל

 0.95  עבודות נוספות והשלמות-ככר מגדיאל 

 4.27 רחוב סוקולוב

 9.88 רחוב חנקין

 1.0  קירות הגנה ותפיסת שטחים-רחוב חנקין 

 4.17 רחוב כנרת

 0.90 עבודות נוספות

 35.1 כ"סה

  
 צו התחלת עבודה+ ' שלב א 12.1.2

בין צומת בן גמלא לצומת ( בדרך מגדיאל ' הקבלן הונחה לקדם את העבודות בקטע א

  ).מיסעה+ רחבה + היקף ( ובכיכר מגדיאל )  עליית הנוער-ההדרים

  2013 באפריל 14נכון לתאריך : 'תקציב העבודות לשלב א

 ₪מיליוני  תאריך/ מועד 

 3.70 יאל לפי חוזהדרך מגד

 3.70 ככר מגדיאל לפי חוזה

 1.25  עבודות נוספות ברחבה פנימית-ככר מגדיאל 

 1.80 י העירייה"עבודות נוספות שנדרשו ע

 0.45  2012אפריל -התייקרויות מ

 10.90 כ"סה

חברת ,  כמו מדידותבפרויקטלא סעיפים אחרים , תקציב זה איננו כולל תכנון ופיקוח
                          .' וכוחשמל

                                                                                                                             /...41  
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  העלות בפועל 12.2
  

. )מ"כולל מע(ח "מש 16.9 -מסתכמת בכ, 2013נכון לסוף , העלות בפועל של הפרוייקט

  :בסכום זה נכללים

  :ח הכולל" מש11.5- כ.)ד.א(תשלום לקבלן  -ביצוע 

  .לעיל' י הסעיפים המפורטים בתקציב שלב א"עפ - ' שלב א •

  .ח" מש0.49 - כ-)  במכרז5עבודה חלקית במבנה (עבודות ברחוב כנרת  •

 ).פרויקט מהביצוע ללא תכנון וניהול %18.3 -כ( ח" מש2.1 - כהפרויקטתכנון וניהול 

עם זאת חשוב לציין כי חלק מהתכנון מתייחס גם לעבודות במבנים שעדיין לא בוצעו 

   ..)מ.י ( לפרויקטהסכום לא כולל עלויות מנהל העל . מתוך המכרז

  ).6.6%-כ(ח " מש0.76 -כ.)  י.ע (הפרויקטל התשלום לניהול ופיקוח "מתוך הסכום הנ

  .ח" מש3.3-כ:חברת חשמל

  .ח" מש0.32 -כ: 'העלות של ההפקעות לשלב אל מתווספת "לסכומים הנ

  בפרויקטהניהול הכספי 12.3
 

 ניהול מפוזר 12.1.3

י הנהלת החשבונות במינהל הכספים בעירייה " מנוהל עבפרויקטניהול ההוצאות 

 מסעיפים לפרויקטבנוסף הוצאו הוצאות .רים"במסגרת מספר סעיפים בשני תב

  .להפקעות ועוד, ציםתקציביים נוספים כמו סעיפים למתכננים ויוע

 לכל ההוצאות הכלולות הפרויקטבקרה ומעקב בחתך , הביקורת מצאה כי אין ריכוז

 בסדר גודל כזה נדרש ניהול הכספי כולל המרכז בפרויקט,  הביקורתדעת ל.בפרוייקט

ראוי שניהול כזה יהיה באחריות . את כל ההוצאות ומבקר נכונותם בחתך הפרוייקט

.  עסק רק באישור חשבונות של קבלני ביצועהפרויקטעל מנהל בפו. מנהל הפרוייקט

  .ליקוי מהותי, ול מרוכז כזה של הוצאות הפרוייקטהביקורת רואה בהיעדר ניה

/...42  
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 פיזור אחריות וסמכות לאישור כספי של חשבונות 12.1.4

 

ם מטע "פרויקטלידי מנהל באופן מעשי  הפרויקט עבר ניהול 2012מחודש נובמבר 

  .).מ.י" (העירייה

.) י.ע" (הוותיק "הפרויקטעם זאת אישור החשבונות לקבלן המשיך להיעשות על מנהל 

   )..מ.י( -שממועד זה היה למעשה כפוף ל

י העירייה כי אל לו להתערב בנושאי " בכניסתו לתפקיד הובהר לו ע-  ).מ.י(לדברי 

  . החשבונות לרבות בקרת תאימותם לביצוע ונכונותם

אלו הם רוב חודשי ,  חודשים10 - שמתכונת זו של פיצול הופעלה רק במשך של כעל אף

הביקורת רואה בדרך זו של ניהול חשבונות . הביצוע הריאליים וחודשים עתירי הוצאות

יש בכך פיצול של אחריות וחוסר ניהול תקין של הבקרה . ניהול בעייתי, המבצעים

מצד אחד הנחיות לביצוע בדרך כזו או ,  נותן-  כאחראי על הביצוע ).מ.י(: הכספית

אך מנוע מלבקר את החשבונות בקשר לאחריותו ובגין , אחרת שיש להן משמעות כספית

  . הנחיותיו

כן אבל מבקר , לביצוע)  או באחריות מדוללת ( הינו למעשה ללא אחריות ).י.ע(מצד שני 

במקרה כזה לדעת הביקורת היה ראוי .  את החשבונות של המבצע,בלעדיתמבקר 

 תהייה על האחראי לניהול ,שהאחריות על בקרת החשבונות ועל אישור לנכונותם

  . וצוותו כמפקחי הביצוע).י.ע(שכמובן רשאי להפעיל את  ,).מ.י(דהיינו , הפרוייקט

 משקל העבודות הנוספות 12.1.5
 

 שאינן - העבודות הנוספות )  לעיל12.1.2סעיף (' כפי שרואים מהתקציב לשלב א

אם בשל צרכים להתאמה ,  הוק-כתב הכמויות של המכרז ונוספו אד מפורטות ב

י שיקולים והחלטות של מנהל הפרויקט "עפ ( הפרויקטהנדסית תוך כדי ביצוע 

 ותוספות לשדרוג ההנדסה מינהלואם בשל דרישות הנהלת העירייה או ) והמתכננים

עם כתב ' שלב את  מתוך העבודו40% - המהווים כ₪  מיליון 3.1 -מגיעות לכ, שונות

 בפרויקטלתפיסת הביקורת שיעור זה הינו בעייתי וגבוה מהרצוי . י תכנון"כמויות עפ

גוזרת גם , בעייתיות זו של דרך הביצוע ללא כתב הכמויות המתוכנן מראש. כזה

  43.../                .בבקרת החשבונות בעייתיות
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   סיכום מסקנות       .13

 

  יכי התכנון שלו וכל ההכנות אליו היו ברמה ניהולית ומקצועית  שתהלהפרויקט  13.1

  ועם השגה של" פושרות" עם תוצאות לפרויקט , התגלגל בחלק שבוצע עד כה,טובה          

  .חלק קטן מהיעדים שנקבעו       

  :ל"הביקורת יכולה לסכם בתמצית את הסיבות העיקריות לפער הנ  

  שהובילו להתרחשויות -טות לא נכונות חלק מההחל: דרך קבלת החלטות  .א      

 .לא רצויות ותוצאות         

 בהיקף פעילות משמעותי לטובת, אי מינוי מנהל ממונה אחראי מטעם העירייה  .ב      

  .או ראש צוות היגוי פעיל מתחילת הפרוייקט, הפרוייקט                

  :הבפרויקט כז  תוך החמצת רכיבי ניהול חיונייםפרויקטניהול   .ג      

  .של ניהול סיכונים בפרוייקט, הלכה למעשה, אי הפעלה .1     

  .ניהול טולרנטי ורפה של העמידה בלוחות הזמנים .2       

  אי הפעלת סנקציות להפרות וחריגות מהחוזה על יד קבלן הביצוע משלביו .3     

 .דמים של הפרויקטקוהמ  

 . התוצרים לקויים גם אם, ללא קיזוזיםאישור חשבונות חלקיים .4         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

/...44  
  



  

 

  

 

 

  
  
  

- 44 -  
  
  

  המלצות  .14
  

  ובמיוחדבפרויקטלפעול במהירות ובנחרצות לתיקון כל הליקויים של תוצרי העבודה   .א    

  .ובעדיפות עליונה של ליקויי הבטיחות      

 /תוח  עירוני בנושאי פיפרויקטלפעול בהקדם לגיבוש נוהל ותדריך עירוני כיצד לנהל   .ב      

  על התדריך.  ח זה" תשתיות ובינוי עירוני המיישם את העקרונות המוצגים בדושדרוג      

   מסוג זה כולל כל השלבים המוקדמים בפרויקטלכלול את שרשרת אבני הדרך       

  כמו כן הוראות ניהול). ' ויועצים וכופרויקטגיוס מנהל , תכנון מוקדם על שלביו(      

  ,תוכנית מאושרותל צמדותה, ניהול סיכונים, לרבות, ות נדרשתביחס לדרך התנהל      

  הנחיות לפעילויות מומלצות, ניהול אסרטיבי ומעניש להפרות של קבלני הביצוע      

  . 'קבלת העבודה וכו, בהתאמה לציר הזמן של הפרוייקט     

   כולל הצבת לוח זמנים מחייב,נדרש לקבוע אחראי בעירייה לניהול הכנת נוהל זה    

  .ותקציב לנושא     

 נדרש. לאחר אישור הנוהל והתדריך להטמעתו בעשייה העירונית, לפעול בהקדם  .ג  

  .למנות ממלא תפקיד שמתפקידו לנהל ולבקר את היישום של הנוהל           

  
  לטיוטת דוח הביקורת ותגובת)  "ו.ד" : להלן(התייחסות מנהל מחלקת תשתיות   .15
  הביקורת    

  

סות במלואה חההתיי( . לטיוטת דוח הביקורת ותגובת הביקורת)ו.ד(להלן התייחסות 

  )בהמשך הדוחמובאת 
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  : תגובת הביקורת

. זה לא משנה את מסקנות הביקורת. ת הדחייהמידאולי יש עוד סיבות שתרמו במשהו ל

  כולל נזיפה , ) 'נספח ז ( מכותב לו)ו.ד (-אשר  אל הקבלן )י.ע(מכתבו של 

). כחודש לפני פסח (12.03.2012עבודה ליום התחלת  שבנדון יצא צו לפרויקט"): " מעודנת( "

זה מין ,  לגבי דחיית הכניסה של חברת החשמל ".2012/415/-עבודות באתר על ידכם בתחילת 

 כפי שכותב אליו מנהל בפרויקטהקבלן יכול לתמרן בין קטעים שונים . שאיננו במינו

   .ממכתבו של מנהל הפרוייקטו .דורת לא ראתה כל הסתייגות של הביק .הפרוייקט

 כי לא היה מקום לנקיטת צעדים נגד ,ויתו ומסקנ)ו.ד(טיעוני מקבלת את הביקורת איננה 

לדעת  . בעלילבייחוד לנוכח כל העובדות הידועות היום על אופן התנהלות העבודה. הקבלן

  .הביקורת אין בסיס לשנות ממסקנותיה בנושא זה
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בתנועה מבולקה ללמהומה ואין דומה הצפת שטחים במשך עשרות שנים : תגובת הביקורת 

איננה הביקורת . במהלך ביצוע הפרוייקט הגשמים עתבשהתרחשה , ובעצבי הנוסעים בדרך

  .  את טיעוני מנהל אגף התשתיות בנושא זה ולדעתה אין מקום לשנות ממסקנותיהמקבלת

  

סיכונים וניהול ח הביקורת לא מדובר על סקר סיכונים אלא על סקר "בדו: תגובת הביקורת

 ניהול הביקורת לא טענה כי. לא היה ניהול סיכונים שיטתי ומקצועי בפרוייקט. סיכונים

  " מראש בעבודה בכבישים קיימים הסטורייםבעיההיכולת לזהות כל " סיכונים מאפשר 

 אגף וממנהל הפרויקט להדגיש כי הביקורת שמעה ממנהל יש: "ח הביקורת כתוב"בדו

 כזה מתגלים דברים רבים תוך כדי העבודה שלא ניתן לתכנן אותם בפרויקט כי ,תשתיות

ניהול סיכונים , גם אם במציאות אכן מתממשות תקלות בלתי צפויות מראש. מראש

 ולטפל בהם לפני  את הבעיות ולתת סיכוי גבוה יותר לזהותםמראשמקצועי נועד לחפש 

  " . שהם מצליחים להכות בכל עוצמתם
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  .ח" ולדעתה אין מקום לשנות ממסקנותיה בדו)ו.ד(איננה מקבלת את טיעוני הביקורת 

  

 אין גם בשום ,'בסעיף המוזכר אין כל ביטוי כזה של נוהל חירום וכו: תגובת הביקורת

ור סואן ופעיל מהווה פרמטר חשוב וחיוני לדעת הביקורת אז. ח הביקורת"מקום בדו

לתפיסת ). לו היה מיושם(  בפרויקטלהתחשב בו כגורם סיכון במסגרת ניהול סיכונים 

הביקורת לא בהכרח צריכה להיות סתירה בין ביצוע ברמה הנדסית נדרשת ולפי התכנון 

ר את הסיכוי ניהול סיכונים נועד להגבי.  לבין סיום מהיר של העבודה בקטע סואן ופעיל

גם לדעת הביקורת סיום מהיר לא צריך לבוא על חשבון הרמה ההנדסית . שאכן כך יקרה

התקיים בעליל גם פיגור והתמשכות לוח הזמנים ,  זהבפרויקט, למרבה הצער. הנאותה

הביקורת גם לא מקבלת את . ירודה של הביצועבסדרי גודל מול המתוכנן וגם רמה הנדסית 

לא דומה עבודה . כמעט כל עבודה בעיר נעשית באזור סואן ופעיל" כי  ).ו.ד(הקביעה של 

  .  לדוגמה,כר מגדיאל לעבודה ברחוב כנרתיבכ

 בנושא זה ואין מקום לשנות ).ו.ד(הביקורת איננה מקבלת את טיעוני : לסיכום

  .התיוממסקנ

   

  :תגובת הביקורת

  2012ספטמבר ובאוקטובר - ק ב אבל בפועל רהפרויקטיתכן ומנהל הפרויקט היה מודע למצב 

,  הקבלן על מחדלי הביצועל ממנו אים מכתבים  יוצאהפרויקטשנה לאחר התחלת  חצי מעל 

בעניין הצגת קבלן כולל (ההפרות מההסכם על , ההתנהלות המנומנמת של הפרוייקטעל 

  . ורמת האיכות הגרועה'  חוסר המעטפת הניהולית וכו, )בלןהמשנה כמנהל עבודה של הק

  . ולדעתה אין מקום לשנות ממסקנותיה)ו.ד(איננה מקבלת את טיעוני הביקורת 
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  :תגובת הביקורת

 לפיגורים )ו.ד( י"שניתנות ע) בלשון המעטה( ות  התמוהותהביקורת דוחה מכל וכל את ההצדק

ודת הראות מנק, טהביקורת מסכימה כי האחריות לכשל בלוח הזמנים בפרוייק. בלוח הזמנים

ולא ) הפרויקטהממונה ומנהל (  הפרויקט הינה בראש וראשונה של הנהלת ,ירייהעשל הנהלת ה

  .של הקבלן

  .הביקורת אין מקום לשנות ממסקנותיהלדעת 

  

  

  :תגובת הביקורת

 כי ,ח"כמוצג בדו, גם הביקורת בדעה.  בטיעוניו את מימד הזמן לנושא הסנקציותעקרמ ).ו.ד(

כולל עצבנות , מצוי היה הפרויקט ובמצב שבו לפרויקט  "מנהל העל"טרף במועד שבו הצ

כלפי איוולת להתחיל בסנקציות זו הייתה , ששרר בנתיב הסלילהוהו התושבים והתוהו וב

שהקבלן  ", במינוחים וולגריים,ה המצב הילפרויקט ).מ.י(במועד ההצטרפות של . הקבלן

קורת איננה סבורה שזה היה העיתוי הנכון להתחיל גם הבי. " .......מחזיק את העירייה ב

כפי שהביקורת מסבירה , הסנקציות היו צריכות להיות מופעלות בתחילת הדרך. בסנקציות

  .בפירוט בדוח
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  :תגובת הביקורת

 איננה ).ו.ד(כך שההערה של . השתתף בסיורי המסירה) .מ.י( - ח הביקורת לא כתוב ש"בדו

  .מובנת

  .ורת מודה על העדכון לגבי תיקון הליקויים בפרוייקטהביק

 אולא רק בה אל ( משתמש בהם בפסקה זו).ו.ד(- ש " פואטיים " ים חוסיהביקורת מסתייגת מנ

היה ראוי לקבל נתונים . 'וכו" החלק העיקרי של הליקויים טופל"כמו , ) לכל אורך ההתייחסות

  סוגי ליקויים , הכוללמספר הליקויים  בהשוואה לכמותיים כמו מספר הליקויים שטופלו

  . 'וכו) בהתייחסות ממוקדת לליקויים בטיחותיים ( 

  

  

  

  

/...50  

  



  

 

  

 

  

  

  

- 50-  

  

  :תגובת הביקורת

תפיסת הביקורת לגבי דרך הניהול .  מנהלי פרוייקט2 הפעלת , כשיטה,דתגם הביקורת לא מצד

  .טבפירומבוטאת בטיוטת דוח הביקורת ,  כזהפרויקטהרצויה של 

, כאמור בדוח הביקורת,  לתפקידו).מ.י( היה במועד כניסת הפרויקטעם זאת במצב שבו 

לחלץ את " הייתה למסקנת הביקורת נכונה כדרך מעשית בפרויקטההחלטה להפעילו 

עלות , איכות עבודה,  לוח זמנים:  לגבי כל פרמטר מהשלושה המצוינים".  מהבוץהפרויקט

על כל אחד מהם  ).מ.י( את ההשפעה הכמותית של  פעילות הביקורת לא בחנה, הפרוייקט

  ).י.ע( הפרויקטוהחלוקה של ההשפעה הזו בינו לבין מנהל 

לא הייתה  ).מ.י(-נטילת  האחריות הכספית מ, כפי שמצוין בדוח הביקורת, גם לדעת הביקורת

  . כל התחומים הייתה צריכה להיות כוללנית עללפרויקט ).מ.י(לדעת הביקורת הכנסת . רצויה

  .  מסקנות הביקורת מפורטות בדוח-  ).מ.ע( הפרויקטלגבי מנהל 

  . במשפט הסיום בהתייחסותו).ו.ד(הביקורת מצטרפת לדעתו של 
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