
  
  

דוח ביקורת בנושא התקשרות העירייה ע� חברה 
  לשירותי מעקב ופיקוח הנדסיי�

  
  כללי  

  
על חוות דעת , החלה בעיקבות תלונה שהגיע לשולחני, הביקורת בנושא שבנדו�  .1

י "עפ, להגשה לבית המשפט, י מר אלו� אוחנה"שהוכנה ע, מזויפת לכאורה
  .דרישתה של העירייה

  
קו ההסכמי� שבמסגרת� נת� מר אלו� אוחנה שירותי� נבד, במסגרת הביקורת  .2

  :י הפירוט הבא"עפ, לעירייה ושנחתמו בשני� האחרונות
  

ההסכ� נחת� בי� העירייה לבי� קישלנסקי משה   �  2006מאי  25 �הסכ� מ  .א  
  .מ"ניהול ופיקוח בע, תיכנו�, מהנדס בניי� 2000    
וע עבודה של קבלני� מת� שירות של מעקב ופיקוח על ביצ, מטרת ההסכ�      

  לפיה, ישנה התנייה בהסכ�.  הזוכי� להקמה ושיפו" של מבני ציבור    
  .י מר אלו� אוחנה באופ� אישי"ינתנו עהעירייה מעוניינת כי שירותי המפקח        

: 3ציטוט מסעי$ ) 19וסעי$ ' ה 3סעי$ (סעיפי� בהסכ�  2ראוי לציי� עוד       
    " �  יעניק המפקח לעירייה כל , רוע ממנוזה מבלי לג  בנוס$ לאמור בהסכ
     �  .ינרי� והארכיטקטי�'בתקנו� האינגשירותי הפיקוח הקבועי
י הציטוט "עפ, מפרט את התחייבויותיו של המפקח, להסכ� 19ואילו סעי$       

  בנוס$ לשרותי� ולהתחייבויות המפורטי� בהסכ� זה יחולו על "  :הבא    
  ות המוטלי� על המפקח לפי המפקח כל החובות השרותי� וההתחייבוי    
סעיפי� רלוונטיי� מההסכ� . (ינרי� והארכיטקטי�'תקנוני אגודת האינג    
  )'ראה נספח א    
  רפואה . י.ההסכ� נחת� בי� העירייה לבי� א  �  07יולי  16 �הסכ� מ  .ב  

  .יעו" הנדסי וניהול פרוייקטי� �) אלו� אוחנה(מ "למהדרי� בע    
ת של הכנת כתבי כמויות ומפרטי� טכניי� להזמי� שירו � מטרת ההסכ�      

וכ� מעקב ופיקוח על ביצוע עבודת הקבלני� הזוכי� להקמת ושיפו" של בתי     
  .השרו��או מבני ציבור בהוד/ספר ו    
 י מר"ינתנו עמודגש שהעירייה מעוניינת כי שירותי המפקח , ג� בהסכ� זה      

  ה מצהיר המפקח ג� בהסכ� ז. במידת האפשר, אלו� אוחנה באופ� אישי    
     �ינרי� 'בתקנות האינגשהוא יעניק לעירייה את כל שירותי הפיקוח הקבועי
  .והארכיטקטי�    

  
  השרותי� , לפיו יחולו על המפקח כל החובות, וג� בהסכ� זה קיי� סעי$    

  ינרי� 'לפי תקנוני אגודת האינג, וההתחייבויות המוטלי� על מפקח  
  )'ונטיי� מההסכ� ראה נספח בסעיפי� רלו. ('והארכיטקטי� וכו  
    �  :לפי הפירוט הבא, להסכ� זה צורפו מספר נספחי
 13מיו�  374977�51. פ.ח מ"רפואה למהדרי� בע. י.פרוטוקול של חברת א  )1    

  .� בנק לחברה ועל מורשי החתימה"לפיו הוחלט על פתיחת ח, 05' נוב  
  
  
  
  



  
  
  
  

י יצחקוב בצרו$ חתימתה חתימת מר גב: "לפרוטוקול 2להל� ציטוט מסעי$     
 024102949. ז.ת בצרו# חתימתו של מר אלו� אוחנהנטלי אוחנה או ' של הגב  
, יחייבו את החברה לכל דבר ועניי�, בצרו$ חותמת החברה או הטבעת שמה  
  )'ראה נספח ג". (� הבנק שיפתח לחברה"לרבות בח  
שעוסקי�  ,נספח זה מפרט את הכשרת בעלי החברה � נספח בקרת איכות  )2    

  �ניהול הפרוייקטי� נעשה א- ורק על ידי : "י הציטוט"עפ, בניהול הפרוייקטי
ה� , בעלי ניסיו� עשיר בניהול פרוייקטי� שהינ� מהנדסי�, בעלי החברה  
  )'ראה נספח ד). (ההדגשה לא במקור" (למגזר הציבורי וה� למגזר הפרטי  
ו של אלו� אוחנה צויי� ליד שמ  �" אודות בעלי המשרד"בנספח שכותרתו   )3    

ראה ". (ב"ארה AIU מהנדס אזרחי תואר שני בוגר אוניברסיטת : "ציטוט  
  )'נספח ה  
הינו חבר מ� המניי� , אלו� אוחנה � שמר ניסי�, נספח נוס# מהווה אישור  )4    

  )'ראה נספח ו. (2006ינואר  1מיו� , בהסתדרות המהנדסי� בישראל  
  ינו המלצה של מהנדס בש� איגור ה, נספח נוס# שצור# להסכ�  )5    

כי מר אוחנה אלו� שימש ", בו הוא מציי�, מקרית שדה התעופה  טולצינסקי   
ראה ". (שני� בחברת קרית שדה התעופה 4 �במש- כ ,פרוייקטי� כמהנדס  
  )'נספח ז  

  

  הסכ� זה נחת� בי� העירייה לבי�  �  09מר(  16ההסכ� השלישי מיו�     .ג  
  .מ"שרותי הנדסה בע,   "מ"ניסי� בישראל בע"    
להזמי� שירות של הכנת כתבי כמויות ומפרטי� טכניי� וכ�  � מטרת ההסכ�      

קבלני� הזוכי� להקמה ושיפו" של /   מעקב ופיקוח על ביצוע עבודת הקבל�    
  .השרו�� מבני ציבור בעיר הוד    
יעניק המפקח לעירייה את כל שרותי "לא נעדר הסעי$ לפיו , ג� בהסכ� זה      

     �  ".ינרי� והארכיטקטי�'בתקנו� האינגהפיקוח הקבועי
    יחולו על המפקח כל החובות השירותי� "ל ג� הסעי$ לפיו "כנ      

  ינרי�'תקנוני אגודת האינגוההתחייבויות המוטלי� על המפקח לפי     
  . ג� הוא מופיע בהסכ�, "'וכו... והארכיטקטי�    
אינו , ופיע הסעי$ שצוטט להל�הפע� באופ� מפתיע העמוד בו מ, יחד ע� זאת      

   07יולי  16על א$ שבהסכ� הקוד� מיו� , י מר אלו� אוחנה"חתו� ע    
    �  )'סעיפי� רלוונטיי� מההסכ� ראה נספח ח. (הוא כ� חתו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ממצאי�  
  

מ להבהיר מספר עובדות "ע, מ מצא לנכו� לפרט את כל הפרטי� הללו"הח  .3
  :הל�שיצויינו ל

  . למעט הבדלי� מזעריי� ולא מהותיי�, שלושת ההסכמי� מאוד דומי�  .א  
  מהסכ� להסכ� החברה שבאמצעותה נות� מר אוחנה את ,  על פי כ�  א$       

  ללא כל נימוק ', עד ג' א 2משתנה כפי שתואר בסעי$ , השרותי� לעירייה     
  .לכ-    
, 07יולי  16ני מיו� בכל ההסכמי� קיי� מצג לכאורה ובעיקר בהסכ� הש  .ב  

            .מהנדס אזרחילפיו מר אלו� אוחנה הינו     
ל ובתשלו� "שטיפלו בהעסקתו של הנ, ישנ� מספר בעלי תפקידי� בעירייה    
ובהתא� , י המצג בהסכמי�"שהיו משוכנעי� כי מדובר במהנדס עפ, שכרו    
  .התערי$ לחישוב שכר טירחתו  לעובדה זו התאימו את     
  ע� , י גורמי עירייה שוני�"ישנ� ג� מכתבי� שהופנו למר אלו� אוחנה ע      

, מבלי שהוא מצא לנכו� לתק� את התואר שהוצמד לשמו, התואר מהנדס    
  )'ראה נספח ט. (מתו- מצג שווא לכאורה    
נחשפה , ולא כמהנדס, העובדה שלמר אלו� אוחנה הכשרה כהנדסאי בלבד    .ג  

  י "עפ, ד שהוגשה לבית המשפט"בעיקבות חוו, באופ� מקרי לחלוטי�    
  כשעל חוות הדעת חתו� כביכול המהנדס , דרישתה של העירייה כאמור    
     �  קישלנסקי שהיה שותפו של מר אוחנה בתקופת ההסכ� הראשו� ע
  )'ד ראה נספח י"סעיפי� רלוונטיי� מחוו. (06מאי  25מיו� , העירייה    
  הסתבר שהוא איננו חתו� על חוות , בברור שערכתי ע� מר קישלנסקי      

לא היה שות$ להכנתה וג� לא מכיר את הנכס לגביו נכתבה חוות , הדעת    
את העובדות שצויינו , מר קישלנסקי מפרט בתצהיר עליו הוא חתו�.(הדעת    
  ).'ראה נספח יא, לעיל    
משו� שהחתימה היא של מר , יש בה חומרה יתרה, באופ� הכנת חוות הדעת      

כשמר אוחנה מצהיר שזו חתימתו , ג החותמת של קישלנסקי"� אוחנה עאלו    
, ד"מציי� מר אוחנה בגו$ חוו, כמו כ�. לא אמתדבר שהוא , קישלנסקי    של     
  מנסה לאמר שקישלנסקי ביקר  �" ביקרתי בנכס" 09אפריל    7שבתארי-     
  .לא אמתבנכס וג� זה     
ג� לגביו צויי� , ד"מופיע בגו$ החוושג� מועד זה , 09מאי  25 � לגבי הביקור ב      

  בנוכחות בעלי תפקידי� שוני� מהעירייה  , שקישלנסקי ביקר בנכס כביכול     
  .לא נכונה, וג� עובדה זו       
  
עקב , שמר אלו� אוחנה קיבל כספי� ביתר, המשמעות מכל המתואר לעיל היא  .4

הנדסאי  על א$ שהוא, )מהנדס(ההתחשבנות ע� העירייה בתערי$ יוע" בכיר 
  .בלבד

משו� שבאותה , אי� בעיה בהתחשבנות, 06מאי  25 �לגבי ההסכ� הראשו� מ  
ולכ� . של המהנדס קישלינסקי" המטריה"תחת , תקופה עבד מר אוחנה

שהוא אכ� מהנדס בעל תואר , ההתחשבנות נעשתה למול משרדו של קישלנסקי
  .ותעודות כנדרש

שערכ� חושב , תשלומי� ביתרישנ� , בשני ההסכמי� האחרי�, יחד ע� זאת  
  ).'כנספח יב(י גורמי העירייה האמוני� על כ- ושיצורפו "ע

  
  
  
  
  



  
  
  
5.  �בה� נעשו ניסיונות לישב את , היו מספר ישיבות ע� מר אוחנה בפורומי� שוני

באמצעות קיזוזי� מהסכומי� שהעירייה חייבת לו בגי� הפיקוח  , המצב שנוצר
מר , לאחר כל הסכמה שהעירייה הגיע איתו א-, 2009על שיפוצי הקי" לשנת 

  )'נספח יג 09' ספט 6פרוטוקול ישיבה מיו� . (אוחנה חזר בו מההסכמות
  
גורמי העירייה הגיעו למסקנות לגבי היק$ הקיזוזי� באופ� , בסיכומו של דבר  .6

, לאחר שהניסיונות להשיג את הסכמתו של מר אלו� אוחנה לא צלחו, חד צדדי
כנספח (שיצור$  09' אוק 21מ מיו�"ר לו באריכות במכתב של החועניי� זה הוסב

  ).'יד
  
במסגרת הישיבות בה� , פ"טענותיו של מר אלו� אוחנה כפי שהושמעו על ידו בע  .7

מתו- היק$ העבודות , ט"השתת$ מתבססות על כ- שהאחוזי� עבור השכ
�, שרתוהיו ללא כל קשר להכ, שבוצעו בשיפוצי הקי" ושסוכמו בהסכמי� השוני

, ליאורה סטולר' ל הקוד� מר נת� אברה� ומהנדסת העיר לשעבר הגב"וכי המנכ
טוע� מר אוחנה , ד"באשר לחוו. שהוא איננו מהנדס בהכשרתו, היו מודעי� לכ-

שהכל נעשה בתו� לב וזה שהוא חת� על חוות הדעת במקו� קישלנסקי וללא 
נספח . (ו ביניה�הדבר נעשה מתוק$ הסכמי� קודמי� והסכמות שהי, ידיעתו

  )'יד
  

העירייה קיזזה מחשבונותיו של מר אוחנה את הסכומי� ששולמו לו , כאמור  .8
בנספח (י השיקולי� שהועברו למר אוחנה בכתב ומפורטי� "עפ, ביתר לכאורה

י מר אלו� "טר� הוגש החשבו� הסופי ע, בעת כתיבת הדוח, יחד ע� זאת). 'ג
ת ג� בעיקבות טענות חדשות שיועלו כ- שההתחשבנות יכולה להשתנו, אוחנה

  .מצידו וג� בעיקבות שינוי מדיניות של מקבלי ההחלטות
טר� , 2009חשבונות הקבלני� שביצעו את העבודות בשיפוצי הקי" לשנת   

על א$ שעברו , י מר אלו� אוחנה כמפקח על הפרוייקט"הועברו וטר� נבדקו ע
�  .מאז הסתיימו שיפוצי הקי", כבר מספר חודשי

הקבלני� לא יכולי� לקבל את שכר� עבור העבודות שה� , תוצאה מעניי� זהכ  
, א- בעיקר הדרישות הכספיות שצריכות לעבור למשרד החינו- מתעכבות, ביצעו

 � שערכ� מוער- בכ, וכ- ג� הכספי� שצריכי� להתקבל בעירייה ממשרד החינו-
  .0מיליו�  1

  

9.  �, ניי� העסקתו של מר אלו� אוחנהאני מוצא פג� בהתנהלות העירייה בע, לסיכו
ל הקוד� ומהנדסת העירייה "שהמנכ, בעיקר בשל האינדיקציות הקיימות לכ-

לא התריעו על כ- , וא$ על פי כ�, ידעו שמר אלו� אוחנה איננו מהנדס, הקודמת
, וג� לא התריעו על כ-, שתערי$ שכר טירחתו צרי- להיות מותא� להכשרתו

י מהנדס בניי� "ע, דות שמחוייבות להתבצעשהוא איננו מוסמ- לבצע עבו
  .קונסטרוקטור

  

  :להל� רשימת מסמכי� נוספי�  .10
  

  בהונלולו  AIUכמהנדס מאוניברסיטת , תעודת הסמכה של אלו� אוחנה  .א  
  )תעודה שאינה מוכרת ורשומה אצל רש� המהנדסי�. (הוואי    
  .תכולל שיק וחשבוני, 2009לשיפוצי הקי"  1' חשבו� חלקי מס  .ב  
  .'כמפורט בנספח יד, חשבו� שברובו הגדול לא אושר � 2' חשבו� חלקי מס    .ג  
המופנה לקבלני� שביצעו , 09' נוב 11מכתב מאת רכז חוזי� ומכרזי� מיו�   .ד  

 .מ לזרז את הגשת  החשבונות"ע, 2009  את שיפוצי הקי"     


