
  

  
  

  דוח ביקורת בנושא הקמת הספורטק
  
  מבוא  .1
  

לאור דרישות של חברי מועצה וכ� , נושא זה הוכנס לתוכנית עבודת הביקורת  .א  
אופ� אישור , בנוגע להשתלשלות הקמת פרוייקט הספורטק, תושבי� שפנו

  .התקציבי� וכדומה
  

יקטי� במהל� הביקורת נבחנו ג� הליכי� רגילי� של ניהול ופיקוח הפרוי  .ב  
  .'כגו� אופ� אישור חשבונות קבלני� וכד, בהנדסה

  
נספחי� שסומנו . 'ב 'שסומנו באותיות א, לדוח צורפו נספחי� בגו� הדוח  .ג  

מאג� , מתייחסי� לנספחי�  שהועברו בתגובה לטיוטת הדוח, במספרי�
  .ההנדסה

  
ששית� פעולה בהצגת התפתחות , הביקורת מודה לצוות באג� ההנדסה  .ד  

  .ייקט ובהעברת המסמכי� הרלוונטיי� לביקורתהפרו
  
  כללי  .2
  

לשני� , אג� ההנדסה העביר להנהלת העירייה תוכנית עבודה לביצוע פרוייקטי�  
2007   2009.  

', כשלב א& מיליו�  1.5נכלל פרוייקט הספורטק בס�  2007בתוכנית לשנת   
  ).ר"ללא הגדרת תב(פי� "במסגרת תוכניות פרוייקטי�  בשצ

למעט (פי� "נית� לספורטק אומד� שנכלל בתו� כלל השצ, 2008כנית לשנת בתו  
ר מספר "כחלק מתב, ח"מש 5בס� , )פארק עתידי� שנית� לגביו אומד� נפרד

ראה ( 07מר-  6בתארי� , בחומר שהוגש למועצה. ח"מש 9.5בס� כולל של , 1103
, 1103ר "בפי� מת"פורטו השצ, ל"לשני� הנלאישור תקציב הפיתוח , )'נספח א
  :כדלהל�

  

  ח"אלפי ש                                
   2,900                    :פארק החורש  
  2,900                        :פארק המג�  
  1,500                          :ספורטק  
  2,000        ):השלמות(פארק עתידי�   
  200  :  הסדרה של שטחי� ציבוריי�  
  9,500                            כ"סה  

  

קיי� איפוא שוני מהותי בי� . 6/07חברי המועצה אישרו תקציב זה בהחלטה   
לבי� תוכנית העבודה של אג� , ח"מש 1.5בס� , אישור תקציב לספורטק

בלבד ועל הצור� בתקציב נוס� בשנת ' ח כשלב א"מש 1.5שהצביע על , ההנדסה
2008.  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

ח  "מש 2.772היה על ס� , תוצאות המכרז להקמת הספורטק והחוזה שנחת�  
, &מיליו�  1.5   נדסה הגביל את הביצוע ההתחלתי לאג� הה. מ"כולל מע

בהתא� לתוכנית העבודה שאושרה ולאחר מכ� המשיכו בעבודות הקמת 
לא הוצגה .  ח"מש 2.772דהיינו עד לסכו� של , הספורטק עד לסכו� המכרז

  . החוזה י"עפ עבודותהלהשלמת , לביקורת הזמנת עבודה מתוקצבת
    

הציג מסמ� בקשה לגיזבר העירייה , טת הדוחמנהל אג� תשתיות בתגובה לטיו  
ח "מש 1.272   להגדיל את היק� ההזמנה ב, )בתגובה 2נספח ( 07' דצמ 17  מה

חלק מהחוזה , כאשר עלותו לא הייתה כלל, בנימוק של החלפת הדשא לסינטטי
  . שנחת� ע� הקבל�

  

בבקשה של מנהל אג� התשתיות להשלי� את תקציב החוזה , להערכת הביקורת  
  :נפלו שני פגמי� עיקריי�, )ח"מש 2.772ח  לבי� "מש 1.5ההפרש בי� (במלואו 

הבקשה הייתה צריכה להיות מופנית למועצת העיר ורק לאחר אישור   .א  
במקרה זה היה דילוג על (הייתה צריכה לקבל את אישור הגיזברות , המועצה

  ).אישור המועצה
  

כשלמטרה זו נדרשה , ינטטיהנימוק לבקשה לווה בהסברי� בצור� לדשא ס  .ב  
, שהוגשה בשלב מאוחר יותר& מיליו�  4  הגדלה נוספת עד לס� של למעלה מ

  .אינו במקומו, ולכ� הנימוק להגדלה זו לדעת הביקורת
  

ובנוס� הוגדרו פריטי� , מאחר ועלות העבודות המתוכננות חרג מהתקציב  
 700  בכ, א סינטטיכגו� דש(נוספי� שלא היו בתכנו� המקורי בסכומי� גדולי� 

התבקשה המועצה לאשר את פניית מנהל אג� התשתיות , )מ"ח כולל מע"אש
לסכו� , 50%  בנוגע להגדלת החוזה המקורי ב, )'ראה נספח ב( 07' דצמ 26מיו� 
, מבלי לציי� על חשבו� איזה פרוייקטי� שאושרו בעבר, &מיליו�  4,158של 

פי� סכו� "לכלל השצ 08' פבר 19  יצויי� שמשרד הפני� אישר ב. תבוא התוספת
התוצאה שנבעה ). 'ראה נספח ג(, 1103ר "ח בלבד מתו� תב"מש 4כולל של 

, ר המאושר לטובת הספורטק"י שימוש בכספי התב"שבפועל ע, מהחלטה זו היא
, במסגרת תוכניות הפרוייקטי�, פי�"נשללו תוכניות הביצוע האחרות של השצ

  .07מר-  6  ב, י המועצה"שאושרו כאמור ע
  

ראה ( 08ינואר  23שלמועצה שאישרה את הגדלת חוזה הספורטק ביו� , יצויי�  
דהיינו שפרוייקט הספורטק , לא הוצגה האינפורמציה באופ� מפורש, )'נספח ד

  .למעשה את התקציבי� של הפארקי� האחרי� שתוכננו" יגזול"
 1.5  ה רק להתייחס, 99/07שלמרות שהזמנת העבודה הראשונה , יודגש כאמור  

המתייחסת להגדלת  29/08הרי שעוד טר� יצאה הזמנת העבודה , &מיליו� 
לא ניתנה כאמור לקבל� הזמנת עבודה המשלימה את היק� , מסגרת החוזה
  .כנדרש, שבוצעו עבודות ללא הזמנת עבודה מאושרת ,דהיינו, החוזה המקורי

  

' דצמ 18  מסמ� מה ,העביר מנהל אג� תשתיות לביקורת, בתגובה לטיוטת הדוח  
 2.772המאשר לקבל� להשלי� את היק� המכרז המקורי בס� ) 3ראה נספח ( 07
י מנהל אג� "ע, ל שהוצג בפניה"הביקורת מציינת שהמסמ� הנ. ח"מש

,  נושא תארי� מוקד� ממועד אישור המועצה את תקציב הפרוייקט, התשתיות
  .ח"מש 1.5   מעבר ל

  

היוו רק חלק מתקציב ההקמה , ולל ההגדלהכ, החוזה להקמת הספורטק כאמור  
לקבלני� , כאשר בפועל נמסרו עבודות הקמה ועבודות תיכנו�, של הספורטק

  ,ח"מש 5 �בככ� שעלות הקמת הספורטק עד מועד הביקורת הסתכמה , נוספי�
, ללא תמורה, וזאת ללא מבנה השירותי� שהוק� במסגרת הסכ� פיתוח אחר

      .מ"להשקעות ועסקי� בעחברה   " קופר לי"ע� חברת 



  
  
  המכרז ישלב  .3
  

כאשר פתיחת המעטפות , 2007להקמת הספורטק נער� ביוני  34/07המכרז   
. ,בהתא� לפרוטוקול וועדת המכרזי�. 07יולי  19   בוועדת המכרזי� הייתה ב
  .מ"כולל מע%  3,014,723 האומד� שנמסר לוועדה היה

פיתוח . י.ר   ברה חיצונית י ח"נעשתה ע, בדיקת הצעות המחיר שהוגשו  
החברה ביצעה סיכומי� בטבלת ההשוואה שהביאו בחישוב תיקוני� . ותשתיות
. י.האומד� שהוגש לחברת ר. לש� קבלת מכנה משות� בי� ההצעות, נדרשי�
שונה מהאומד� , סכו� זה. מ"כולל מע%  3,202,393עמד על ס� של , פיתוח

  .מ"כולל מע&  3,014,723שעמד כאמור על , שהוגש לוועדת המכרזי�
, להתייחס לעובדה זו, החברה לא מצאה לנכו�, על א� השוני בי� האומדני�  

  . של מקבלי ההחלטות, ולהביא עניי� זה להכרעה מחודשת
  

שאי� , שדנה בהצעות עולה, 07' אוג 12מפרוטוקול ישיבת הוועדה מיו�   
� שהוגש בפתיחת התייחסות לאומד� שהוגש לה ובמיוחד לא להפרש בי� האומד

  .שביצעה את ההשוואה בי� ההצעות, לבי� האומד� ששימש את החברה, ההצעות
מנהל אג� תשתיות הוא זה שהעביר לחברה , להערכת רכז חוזי� ומכרזי�  

ללא כל הסבר מניח את , אומד� שונה לזה שנמסר בתיבת המכרזי�, החיצונית
  .הדעת

  
הרי שהוועדה , ולות מהאומד�למרות שחלק מההצעות היו ז, לדעת הביקורת  

הייתה אמורה להתייחס להתערבות של מנהל אג� התשתיות ולא לעבור לסדר 
טר� הגשת , שלכאורה נעשה בעת בחינת ההצעות, היו� בעניי� תיקו� האומד�

  .ההשוואות לוועדת המכרזי�
  
  התחלת עבודה צו  .4
  

אחרק בניה ופיתוח רז ", לזוכה במכרז 07' אוג 20צו התחלת העבודה נית� ביו�   
 4לביצוע תו� , מ"ח כולל מע"מש 1.5לעבודות בס� , בלבד' לשלב א" מ"בע

  ).מ"כולל מע&  2,772,000מתו� החוזה שנחת� בס� ( חודשי� 
  .08' פבר  26  נית� צוו התחלת עבודה רק ב' לשלב ב  
דהיינו עד (&  1,386,000  צוו זה מתייחס למעשה להגדלת החוזה המקורי ב  

  ).& �4,158,000 כולל של לסכו
  

מתייחסת , על הגדלת החוזה האמור לעיל, 08ינואר  23החלטת המועצה מיו�   
  ).לחוזה הבסיסי ע� הקבל�, לא נמצא אישור מועצה(למעשה לכלל הפרוייקט 

בס� ' לשלב א, )1103ר "מתב(המועצה קבעה את המקורות התקציביי�   
  .2008מתקציב &  1,386,000ועוד  2007מתקציב , & 2,772,000

  
הוא אישר לקבל� הגדלת החוזה רק , לטענת מנהל אג� תשתיות לטיוטת הדוח  

, י הביקורת"יצויי� ע. 08' פבר 26בתארי� ) 4ראה נספח (לאחר אישור המועצה 
) 2ראה נספח ( 07' דצמ 17  מנהל אג� תשתיות במיכתבו מה, שלמרות טענתו זו

דהיינו , מ"לפני מע&  600,000נטטי בס� כבר ציי� שאישר לקבל� ביצוע דשא סי
לבי� העובדות שעולות , שקיימת סתירה מהותית בי� הסבריו של מנהל האג�

  .מהמועדי� המצוייני� באסמכתאות השונות
  
  



  
  
  
  עלות הפרוייקט  .5
  

לביצוע עבודות פיתוח גינו� והשקייה , פירסמה כאמור העירייה מכרז 2007ביוני   
  .לבניית ספורטק בעיר

, 07יוני  12  מעודכנת ל, למכרז צורפה תוכנית פיתוח בסיסית של הספורטק  
למעט בניי� השרותי� שתואר , שהתייחסה למגרשי הספורט והשבילי�

, היה אמור לשמש בסיס תקציבי לפרוייקט, כתב הכמויות למכרז  .סכמטית
  .שלא נכללו בו, למעט עמודי התאורה

  
וכ� זכה ג� בהגדלה , כה הקבל� רז אחרקז, ח"מש 2.772בעבודות המכרז בהיק�   

    .50%  של הפרוייקט ב
ש הנדסת .א.ג  ל 2007תכנו� עבודות התאורה והחשמל נמסרו רק בספטמבר   

 132/08ובהמש� לתוספת בהזמנה &  25,156בס�  117/07לפי הזמנה , חשמל
  .& 10,107בהיק� נוס� של , )2008' דצמ(
מכרז במסגרת , מ"בע 1987קבלני חשמל  עבודות התאורה נמסרו לביצוע לגביש  

לפני &  400,204כ בסכו� של "סה, 155/07  ו 143/07בשתי הזמנות , 33/06 קיי�
  .מ"כולל מע, & 462,235דהיינו , מ"מע

מ "פיתוח לתשתיות בע.י.נער� חוזה ע� ר, לעבודות הפיקוח לשלב ראשו�  
  .& 29,648מ של "בס� כולל מע, ט"שכ 3%ושולמו לו 

  
נותרו עבודות שלא , ר מגבלות התקציב והיק� החוזה ע� קבל� הפיתוחלאו  

וה� נמסרו לביצוע לקבל� שזכה בעבודות , בוצעו במסגרת המכרז הבסיסי
העבודות כללו השלמת הגדר לספורטק ושערי . 54/08מתכת שונות במכרז 

  .מ"כולל מע&  84,978   הסתכ� ב , כ החשבו� שאושר"סה. כניסה
חברה להשקעות " קופר לי"בנתה כאמור , ותי� לספורטקאת בניי� השיר  

לפיו התחייבה לבצע עבודות , במסגרת חוזה להקמת קניו� בעיר, מ"ועסקי� בע
  .עבור העירייה, תמורה ללא

  
  :כדלקמ� לעריכת דוח זהעד נית� להערי� את עלות פרוייקט הספורטק , לסיכו�  
  )תכנו� ללא חוזה מוגדרנמסר ל(&       120,000   כ            תכנו� הפרוייקט  
  &        35,000   כ            תכנו� התאורה  
  &  4,100,000   כ            עבודות פיתוח    
  &     460,000   כ            עבודות תאורה  
    &     85,000   כ    השלמת עבודות מתכת  
  &      30,000   כ              עבודות פיקוח  
  &  4,830,000                        כ"סה  
    
והשלמת עבודות הפיתוח , את ער� בניי� השירותי�, סכו� זה אינו כולל כאמור  

  .שלא בוצעו
שיכלול , שיער' אומד& כללי של הפרוייקט מראש, לדעת הביקורת ראוי היה  

כאשר את , על מנת להציגו בפני מועצת העירייה בשלמותו, את כל מרכיביו
  .בהתא� לתקציב, הביצוע נית& היה לחלק כמוב& לשלבי� מתוכנני� מראש

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  כתבי כמויות וחשבונות  .6
  

, 34/07בחוזה מכרז , הביקורת בחנה סבירות של מספר סעיפי� מהחשבו� הסופי  
  :שאושר לתשלו� ונמצא כדלהל�

  )40.1.010סעי� (עבודות החפירה   .א  
לחפירות שבוצעו , במהל� העבודות הגיש הקבל� שני חישובי כמויות עיקריי�  

  .במתח� הספורטק
ק והחישוב השני הסתכ� "מ 12,000  שו� הסתכ� בחפירה של כהחישוב הרא  

  .ק נוספי�"מ 7,000   בכ
  

שחישובי הכמויות בחישוב הראשו� נערכו על גבי נתוני , בדיקת הביקורת העלתה  
  .מול נתוני מצב קיי� טר� התחלת העבודות, התיכנו� של תוכנית ההקמה

אול� על בסיס , בפירוט הכמויות לפי החישוב השני נעשו ג� כ�, לעומת זאת  
  .י המודד שחישב את הכמויות"ע, נתוני� שנרשמו על גבי תוכנית ההקמה

כשבבדיקה , הביקורת פנתה למודד לבדיקת מקור הנתוני� שנרשמו על ידו  
כאשר השינויי� בי� שתי , שנערכו שתי תוכניות להקמת הספורטק, הסתבר

הגובל , מקיר הספורט�התוכניות התבטאו בהזזת מגרשי הכדורע� והרחקת� 
  .ע� הספורטק

  
לאחר , נדרש הקבל� להנמי� חלק משטח הספורטק בצידו הצפוני, כמו כ�  

ע� השטח , שהתברר ששטח זה יוצר מדרו� תלול מדי בגבול הצפוני של החלקה
  .וקיי� חשש לגלישת קרקע, שמצפו� לו

ידה שאת המתכנ� שימשה תוכנית מד, העלתה, בדיקת הנושא בשיתו� המודד  
, )2007משנת (ולא במחצית השנה שקדמה לתכנו� המפורט  2003שהוכנה בשנת 

  .כנדרש מכל תוכנית בנייה
בוצעו על סמ� ההפרש בי� הגבהי� בתיכנו� , חישובי הכמויות השניי�, אי לזאת  

  .לגבהי� בתיכנו� השני, הראשו�
  

את  י המפקח מטע� העירייה שליווה"מה שג� אושר ע, המודד מסר לביקורת  
י מנהל אג� "לאחר שהמפקח הראשו� הושעה ע(, בעיקר בחלקו השני, הפרוייקט
כי בשני� האחרונות נעשו שינויי� שוני� בשטח הספורטק שבאו לידי , )תשתיות

  .2003שלא קיבלו ביטוי במדידה משנת , ביטוי בערמות פסולת ושינויי� בקרקע
בחשבו�  שאושרופירה שכמויות הח, י הביקורת"נמצא ע, למרות האמור לעיל  

  .ק שהוגשו לתשלו�"מ 20,143ק לעומת "מ 14,860  הסופי התבטאו ב
, המפקח מטע� העירייה מסר שהכמות שאושרה לתשלו� הייתה בסופו של דבר  

שהוא היה אמור לצפות , י העירייה"עקב טענות שהועלו ע, על דעת הקבל�
 �שנבעו מקרבת חפירות יתר ליד , את הצור� בשינויי תכנו�, העבודותבמהל
לטענת המפקח , כמו כ�. וכ� כתוצאה מהגבהת השטח בגבול הצפוני, הספורט�

היוו נימוק שאילצו את , המגבלות התקציביות של העירייה שהוצגו בפניו
  .ללא כל מדידה מקצועית, בגי& החפירותלהסכי� לתשלו� המוקט� , הקבל�

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :לסיכו� סעי� זה  
  

  . כנדרש, של השטח בסמו� למועד התכנו�, לא נעשתה מדידה טופוגרפית  )1  
  

גרמה לכ� שהיו צריכי� לבצע עבודות חפירה , חוסר המדידה העדכנית  )2  
  .שגרמו להוצאות נוספות ולעיכובי� בביצוע הפרוייקט, ומילוי פעמיי�

  
, ק"מ 20,134הסתכמו בחפירה של , ו�דרישת הקבל� כתוצאה משינוי בתיכנ  )3  

, הגיעו נציגי ההנדסה להסכ� ע� הקבל�, יסוס כמותיללא באלא שבמשא ומת� 
  .ק"מ 14,860לכמות מוקטנת של 

דהיינו ללא , במסגרת פרוייקטי� הנדסיי�, מ מסוג זה"שמו, ראוי לציי�  
, זהשסיכו� מסוג , ובכל מקרה ראוי היה, אינ� ראויי�, נימוקי� מקצועיי�

  .יתועד בפרוטוקול
  

  )40.1.040סעי� (' מצעי� סוג א  .ב  
מ "ס 4נכללו מצעי� לאספלטי� בעובי , בחשבו� הקבל� המתייחס לסעי� זה  

  .ק"מ 406מצעי� בכמות , לקבל� אושרה לאספלטי� אלה. לשבילי�
 40.3.05  ו 40.3.04הביקורת בחנה את מפרטי המכרז לסעיפי האספלטי�   

  .ל"כוללי� ג� את המצעי� הנ, פלטי� האלהשמחיר האס, ונמצא
, אב� ג� ואבני שפה כביש, אב� מעבר: אושרו לקבל� מצעי� עבור , ל"בנוס� לנ  

  .ק"מ 189בכמות של 
 ,מפרט משרד הביטחו&הוגדר , המתייחס לכתב הכמויות, בפרק כללי במכרז  

  . כבסיס לחישוב הכמויות
מחירי שבילי� ומדרכות ואבני נקבע במפורש שב) 4000.12סעי�(לפי מפרט זה   

היו , כ� שתשלו� נפרד עבור המצעי�, שפה מכל הסוגי� נכללי� המצעי�
  .והיוו תשלו� ביתר, מוטעי�

  
  .ק"מ 595   הסתכמה ב, ל"כ כמות המצעי� העודפת בחישוב הנ"סה  
מריצו�  שונה התיכנו&, שבחלק ניכר מהשבילי�, בהמש� הבדיקה התברר  

הקבל� נדרש להגביה את , כתוצאה מכ�. מ"ס 4 באבני� משתלבות לאספלט
שנבעה משינוי התיכנו� לזכות , הכמות הנוספת. מ"ס 7  המצעי� שכבר פוזרו ב

  .ק"מ 140  הסתכמה ב, הקבל�
במחיר , ק"מ 455 �במסתכ� רק  התשלו� ביתר שאושר לקבל&כ "שסה, מכא&  

  .מ"לא כולל מע, % 34,125 בערכי� כספיי� כ "סה, ק"מל%  75של 
  )99.1.010סעי� (דשא סינטטי לפי הזמנה   .ג  
הביקורת בחנה את החשבו� הסופי של הקבל� ונמצא שהוא כולל עבודות שאינ�   

  .מ"לפני מע&  838,803בס� , מפורטות בחוזה
עבור , מ"לפני מע&  602.100המתייחס לס�  99.1.010בתו� סכו� זה נכלל סעי�   

  .מ"ני מעלפ, ר"ח למ"ש 225במחיר , דשא סינטטי
שהתיכנו� המקורי התייחס לדשא במרבדי� , מבדיקת החוזה הבסיסי עולה  

  .מ"לפני מע, ר"למ&  21מסוג קוקויה במחיר 
שכמות הדשא מסוג קוקויה שאושרה לתשלו� הייתה , מכתב הכמויות עולה  

ובנוס� נרכש הדשא הסינטטי בכמות של ) ר במכרז"מ 3,000לעומת (ר "מ 5,486
  .ר"מ 2,676

  
  



  
  
  

שעלותו הבסיסית , הביקורת ביקשה לבחו� את ההמלצות לרכישת דשא סינטטי  
לפיה דשא , זאת במיוחד לאור הטענה. מזו של הדשא הרגיל 10מפי למעלה 

. סינטטי אינו זקוק לטיפול שוט� כמו הדשא הרגיל והוא חוס� כס� לעירייה
ר "מ 5,486מאחר ובשטח הספורטק נשתלה כמות נוספת של , לדעת הביקורת

הרי , שמחייבת טיפול והפעלת כל האמצעי� לטיפול בדשא רגיל, דשא רגיל
, ששתילת כמות נוספת של דשא כפי שהיה מתוכנ� מראש לפני הדשא הסינטטי

, לכ� נימוק זה אי� בו די, לא הייתה מייקרת את האחזקה בצורה משמעותית
ולא , כל כ� במיוחד כשעלות הדשא הסינטטי גבוהה, כדי לשכנע את הביקורת

  .נכללה בתיכנו� המקורי
מדשא רגיל , לא עלה בידי הביקורת לקבל מסמ� המצדיק שינוי בתיכנו� המקורי  

  .לדשא סינטטי
  

א� ראוי , לא נשאלה כללמתכננת הספורטק מסרה לביקורת שהיא , יתרה מזו  
והדבר נעשה ללא , לשנות את המפרט המתייחס לדשא במגרשי הקטרגל

  ).שלא ה� יזמו את השינוי, ג� ממחלקת הספורט נמסר(התייעצות עימה 
נמצאה רק בדרישות של מנהל אג� , התייחסות בכתב לנושא הדשא הסינטטי  

שדרושה הגדלת תקציב , לפיה הוא מציי�, ל העירייה ולגיזבר"למנכ, תשתיות
בעיקר עבור הדשא וכ� עבור , 50%  ב, מ"ח לפני מע"מש 2.4   החוזה המקורי מ

  .אורהחניות ות
  

החלטה , "החלטת הנהלת העירייה"מנמק מנהל האג� ב, את דרישתו לדשא  
  .שלא נמצאו לה תימוכי� בכתב

כולל &  700,000  יצויי� שההזמנה לביצוע הדשא הסינטטי בסכו� מוער� של כ  
  .ממספר ספקי�, מחירי�נעשתה ללא מכרז וא( לא במסגרת השוואת , מ"מע

  
שאיננו חלק , פריט יחיד, סגרת חוזה קיי�העירייה רכשה במ, יתר על כ�  

בסכו� שמחייב , אינטגרלי חיוני ממכלול פריטי ועבודות לקידו� הפרוייקט
המצביע על היתרונות , וזאת ג� ללא נייר עבודה, לדעת הביקורת מכרז

  .ללא התייעצות והסכמת המתכנ�, והחסרונות בשינוי התיכנו�
  

טוע� שלכאורה הוא היה רשאי , חמנהל אג� תשתיות בתגובתו לטיוטת הדו  
 25%לאשר את התוספות לחוזה ללא מכרז וזאת בא�  ההיק� לא עולה על 

   שהסתכמו ב עבודות נוספותבפועל נעשו בפרוייקט . מהיק� של המכרז הבסיסי
  . הגדלה של החוזה הבסיסי 35%המהווי� , מ"בתוספת מע&  838,803

הינו ) הדשא הסינטטי(ט בודד א� ההיק� המשוער של פרי,  לדעת הביקורת  
שהיקפו אינו , בסכו� המחייב מכרז והוא איננו פריט המופיע בחוזה המקורי

הרי שרכישתו אמורה להתבצע במסגרת של , מהיק� החוזה 25%  מגיע לכ
  .מכרז נוס(

  
א� הוא לא , שהוא קיבל הצעת מחיר נוספת, בתגובתו מציי� מנהל אג� תשתיות  

ולכ� הביקורת מטילה ספק , שהוא צר� לתגובתו הציגה במסגרת המסמכי�
�מספקי� , להכנת השוואת הצעות מחיר, שנעשתה עבודה אמיתית ורצינית, בכ

  .שוני�
  

  
  



  
  
  
  מסקנות  .6
  

לפיה� , תכנו� הפרוייקט נמסר למתכנ� ללא חוזה המגדיר את התנאי�  .א  
    .יבוצע התיכנו�

  
המכילה את עיקר , וללתלא נערכה תוכנית כ, לש� ההקמה של הספורטק  .ב  

גידור מלא וחדרי , לדשא סינטטי, כגו� התייחסות לדרישות התאורה, המרכיבי�
  .כולל עלויות התיכנו� והפיקוח, שירותי�

ראוי היה לקבל החלטה עקרונית של המועצה על תקציב כולל של , על בסיס זה  
מכרז  פורס�, במקו� זאת.  אפילו א� יהיה צור� לבצעו בשלבי�, הפרוייקט

מיליו�  3  כ(שהוכ� לדברי המתכננת במסגרת היק� תקציבי מוגדר , בהיק� קט�
במסגרת הגדלת תקציב , נעשו עבודות נוספות, כאשר לאחר מכ�, )מ"לפני מע& 

, הפרוייקט עצמו וכ� באמצעות שימוש בתקציבי מסגרת שיועדו למטרות אחרות
  .לביצוע תאורה ומעקות בטיחות

  
שאושרו בתחילת , &מיליו�  1.5  מעבר ל, ודות הפיתוחהמש� ביצוע עב  .ג  

טר� , ח פרוייקטי� אחרי�"נעשה בהסתמ� על אישור הגיזברות ע, הפרוייקט
  .כמתבקש, אישור המועצה

  
או בחוסר /נעשה על סמ� מפות טופוגרפיות ישנות ו, תכנו� עבודות הפיתוח  .ד  

וגדר אב� של השטח השכ� הצפוני (תשומת לב מספקת לסביבת הפרוייקט 
שינוי בתיכנו� , שחייבו לאחר ביצוע חלק ניכר מעבודות הקרקע, )הספורט�

כגו� , אילו- זה הארי� את זמ� הביצוע  וגר� לעלויות נוספות. והתאמתו לסביבה
  .'תוספת מצעי� וכד, חפירות

  
, ק"מ 5,283  החשבו� הסופי של עבודות החפירה הוקט� בהסכמת הקבל� ב  .ה  

  .& 146,445    מ ב"ובתוספת מע&  126,792  דהיינו ב, ק"למ&  24לפי 
מחייבת , ג� כשהוא מהווה חיסכו� לעירייה לכאורה, הקטנת תשלו� באופ� הזה  

  .י הקבל�"לדעת הביקורת פרוטוקול מנומק וחתו� ע
  

אושרו לתשלו� חלק מהמצעי� שנכללו במחיר , בביקורת החשבונות שהוגשו  .ו  
, התשלו� ביתר לקבל� בסעי� זה. טי� ואבני ג� ושפהכגו� אספל, עבודות אחרות

  .מ"כולל מע&  40,000  מסתכ� בכ
  

כפי שקרה לגבי הדשא , המחייב שינוי מהותי בתקציב, שינוי מהותי בתיכנו�  .ז  
המפרט את היתרונות , מחייב לדעת הביקורת הכנת נייר עבודה, הסינטטי

נעשה ללא תיאו�  זאת במיוחד כשהדבר. והחסרונות של השינוי המוצע
ומבלי להתייחס לעובדה שנשתל במקו� ג� , והתייעצות ע� מתכנ� הפרוייקט

המחייבי� בכל מקרה , בנוס� לדשא הסינטטי בהיקפי� גדולי�, דשא רגיל
  .השקייה וכיסוח רגילי�

  
ללא , ח"אש 700   מ של כ"בוצעה רכישה של דשא סינטטי בסכו� כולל מע  .ח  

  .הצעות מחיר מכרז וא� ללא בחינת מספר
  
  
  



  
  
  

כאשר , לש� הקמת הספורטק, ח"מש 1.5מועצת העיר אישרה למעשה   .ט  
להערכת הביקורת לא נפרשה לכאורה בפני . ח"מש 5  לבסו� בוצעו עבודות בכ

   שהגיעו לכדי כ, בטר� אושרו התקציבי�, חברי המועצה התמונה המלאה
  .כאמור, &מיליו� ,5

  
ח לפי "מש 9.5היה סכו� של , י המועצה"ר עפי� שאוש"ר הכולל לשצ"בתב  .י  

ללא התייחסות ספציפית , מתוכו אישר משרד הפני� פחות ממחצית, נושאי�
שבתוכנית שכוללת מספר , ראוי לדעת הביקורת .לפרוייקטי� השוני�

  .י המועצה"ע, יקבעו סדרי עדיפויות מראש, פרוייקטי�
  

כמו כ� הוגשו כתבי כמויות , דהראוי לציי� שעבודות הקבל� לוו ביומני עבו  .יא  
  .שאיפשרו לבצע ביקורת מסודרת לעבודות שבוצעו, מסודרי�

  
על כ� , בתגובתו של מנהל אג� תשתיות לטיוטת דוח הביקורת, להערת הביקורת  

ציי� מנהל אג�   שלא הוצג בפני הביקורת הסכ� התקשרות ע� המתכננת 
ריכלית טל עברו� בס� שהוא הוציא הזמנת עבודת תיכנו�  לאד, התשתיות

היא טוענת שלא , במסגרת שיחה שקויימה ע� המתכננת. מ"כולל מע&  48,510
כ� שהסכו� בהזמנה אינו , החתימו אותה על הסכ� המסדיר את שכר טירחתה

  .בפרוייקט מסוג זה, משק� את מכלול התמורה הנדרשת ממתכנ�
ל נמו� באופ� ניכר "בתנאי� רגילי� הסכו� בהזמנת התיכנו� הנ, לדעת הביקורת  

בהתא� להיק� העבודות שבוצעו , מהסכומי� המקובלי� לתשלו� עבור תיכנו�
על א� שהביקורת מודעת למצוקתה הכספית של , הערה זו צויינה. י הקבל�"ע

  .העירייה
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  המלצות  .7
  

כ "סה יוגש למועצה באופ� שיכלול את, מומל- שתקציב ביצוע פרוייקטי�  .א  
  .הסכו� החזוי לביצוע והמגדיר את מרכיבי הפרוייקט

על מנת , לפרט אות� בפני המועצה, במידה ונית� לבצע את הפרוייקט בשלבי�  
  .שנית� יהיה לקבוע סדרי עדיפויות למול פרוייקטי� אחרי�

  

ראוי שילובנו ויתועדו ע� הגורמי� הנוגעי� , נתוני יסוד לפרוייקט מסוג זה  .ב  
אג� ההנדסה ויתועדו בפרוטוקולי� , המתכנ�, ו� ע� מחלקת הספורטכג, בדבר

כגו� שינוי , על מנת שלא יווצר מצב של שינויי תיכנו� במהל� הביצוע, ראויי�
י רב "שינויי� מסוג זה מחייבי� עפ. 'החלפת סוג הדשא וכד, מיקו� פונקציות

  .מבעוד מועד, י תיכנו� מפורט"שנית� היה למנוע ע, תוספת תקציב
  

אי . להצלחתו ולגובה עלותו, למתכנ� פרוייקט יש השפעה וחשיבות גדולה  .ג  
, יש חשיבות שיחסי העבודה ע� המתכנ� יהיו מוגדרי� בחוזה מסודר, לזאת

  .הקובע ג� את אחריותו המקצועית
  

שאינ� מעודכנות בסמו� למועד , על מפות מצב קיי�, התבססות בתיכנו�  .ד  
יש להקפיד על נתוני , אי לזאת. � בשינויי� בתיכנו�טומנת בחובה צור, הביצוע

  .בסמו� למועדי הביצוע, יסוד מעודכני�
ראוי שחוזה ההתקשרות ע� המתכנ� יחייב אותו באחריות , בעניי� זה כאמור  

כגו� בדיקות (למקרה שלא נעשו בדיקות בסיסיות טר� הביצוע , מקצועית
  ).'מדידות וכד, קרקע

  

כגו� החלפת דשא קוקויה בדשא , פציה בסיסית בפרוייקטראוי ששינויי קונס  .ה  
, י מקבלי ההחלטות"ע יבחנו ויתועדו, המהווה ג� שינוי מהותי בתקציב, סינטטי

  .תו� התייחסות ליתרונות והחסרונות בשינוי שמעונייני� לבצע
  

ושערכ� , שאינ� במסגרת חוזה קיי�, מכלול/יש להקפיד שהזמנת פריט  .ו  
  .תבוצע רק לאחר קיו� מכרז כדי�, ייב מכרזמוער� בסכו� המח

  

, ראוי שכתבי כמויות במכרז יבטאו את המהות הנכללת בביצוע של כל פריט  .ז  
 �על מנת למנוע , )דהיינו מצעי�(כגו� שהנחת אבני שפה כוללת את התשתיות לכ

למרות שהדבר הוגדר במקרה הנדו� בתנאי� (או הפיקוח /אי הבנות של הקבל� ו
  ).ט"מפרטי משהב   הכלליי� 

  

שינויי� בתשלו� שאינ� , יש לעג� בפרוטוקול שיצור� לחשבו� הקבל�  .ח  
פיגורי� בביצוע , וזאת מסיבות של איכות, תואמי� מדידות של כתב הכמויות

  .וזאת על מנת שתהיה שקיפות מלאה בניהול הפרוייקט', וכו
  

� בשיקולי וועדת אמור לשמש אב� בוח, אומד� עלות פרוייקט היוצא למכרז  .ט  
אומדני� , לא יתכ� שיוגשו לוועדה ולגור� הבוח� את הצעות המחיר. המכרזי�

וועדת המכרזי� אמורה להתייחס לשוני בי� האומדני� , יתרה מזאת. שוני�
  .בניגוד למה שקרה במכרז הספורטק, שהוגשו

  

� רק לאחר אישור סכו, אמורה להתבצע, הגדלה של פרוייקט/ הזמנת ביצוע   .י  
  .י הגיזברות"ע, ההתקשרות

ה� ) או התקציב הרגיל/ר ו"איזה תב(שינויי� אפשריי� במקורות המימו�   
כאשר אג� ההנדסה אמור להסתמ� על אישור , מעניינה של הגיזברות בלבד

  .של כל שלב בפרוייקט, סכו� הביצוע
  

בגי� מצעי� , יש לבחו� אפשרות השבת הסכומי� ששולמו ביתר לקבל�  .יא  
 .לו במחירי היחידה של סעיפי� אחרי�שנכל

 


