
                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות                                                               ( 33מס' ) 2015לשנת 

 

 

68 
                          

 

 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות 
 

 כללי  .1
 

  -)להלן במרחב הציבורי ובכיכרות בבאר שבע הוקמו מזרקות ומייצגי מים 
שנועדו לשפר את חזות העיר ואיכות החיים. מזרקות רבות מוארות  מזרקות( 

אלמנטים של מים,  עירוני", המיזם כולל בלילה כחלק מפרויקט "נווה מדבר 
ׁ  )נ  ות מים בשילוב תאורה צבעונית ברחבי העירמזרקות, מפלים ובריכ   . ספח א'(

 
מזרקה היא מכלול אחד גדול  הבנוי מסביבה חיצונית, מבני בטון ואבן, תשתיות  
ביוב, ניקוז מערכות מים, משאבות ומנועים, צנרת לסוגיה, מתזים ומערכות  

להפעלת מזרקה בצורה   , לוחות חשמל ועוד.הכלרה לטיפול במים, בקרה
סנכרון  תזמון ו , וקובעים: ניקיון סביבתי חשובים יםמרכיבדרושים שני  תמיטבי

 כלל המערכות.  של
 

של אגף האחזקה   24/2014פומבי מספר מכרז  פרסמה העירייה 2014בשנת 
לביצוע עבודות אחזקה והפעלת מתקני מים המשלבים מערכות חשמל ומים  

עירייה נתונה  לדשים. חו 12 -. תקופת ההתקשרות במכרז הינה ל אר שבעבבעיר 
האפשרות לפי שיקול דעתה המוחלט להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה  

חודשים נוספים ורצופים, או חלק מהם עד פעמיים נוספות   12נוספת של עד 
י של  כספההיקף ה חודשים ו  36ונפרדות. סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

חברות שהתבקשו להציע הנחה   3תתפו ₪ לשנה. במכרז הש 1,900,000 - ההליך
תוספת אחידה באחוזים מהאומדן בעבור ביצוע העבודות. במכרז זה זכתה  

בע"מ" )להלן: הקבלן או החברה( ומשמשת בתפקיד זה נכון למועד   .מ  ."חברת מ
 הביקורת. 

 
בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום   להיותתנאי הסף בנדרשו המציעים 

ת( המשלבים מערכות חשמל ומים ומזרקות מים  אחזקת מתקני מים )מזרקו
שנים  למזמינות ו/או באחזקת בריכות שחיה )לא שיקום(. הניסיון הנ"ל נדרש 

₪ )כולל   1,000,000, בהיקף כספי כולל ומצטבר שלא יפחת מסך של 2013-ו 2012
מע"מ(, עבור רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים ו/או  

או תאגידים אחרים. המציעים נדרשו לפרט את רשימת אתרי  מוסדות ו/ 
העבודות בהם ביצעו את העבודות הנ"ל, ההיקף הכספי של העבודות ואיש קשר 

    .ותצהיר  אה חשבוןהמציע אישור רומ  רלבנטי להוכחת הניסיון, נדרש
 

בתצהיר החברה לעניין הניסיון הנדרש לצורך ביצוע עבודות המכרז, פורטו  
שנה, שם המזמין, היקף כספי ואיש קשר לכל פרויקט. סכום העבודות  העבודות, 

₪(. באישור   729,849 - 2013 -₪ ו  737,000 - ₪2012 ) 1,466,849המצטבר בסך 
ן, כי לדעתם  שר לעבודות שבוצעו ע"י החברה צוירואת החשבון של החברה בא

פעילות  הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את היקף 
 החברה כאמור וכנדרש בתנאי הסף למכרז. 

 
המכרז כולל בתוכו עבודות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. הקבלן מחויב לערוך  
טיפול יומי בכל מזרקה, גם כאשר מדובר במזרקות מושבתות. למכרז מצורף  

. בנוסף כחלק  )נספח ב'( כתב כמויות המתמחר את אחזקת כל אחת מהמזרקות
קבלן לבצע רכישה של חומרים לצורך תפעולן השוטף של  מעבודתו נדרש ה

 המזרקות כמו גם תחזוקה של הבקרים השונים באמצעות תוכנה ייעודית. 

 מטרת הביקורת והיקפה .2
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מטרת הביקורת לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי החוזה, בדיקת החשבונות  
ות  במזרק נוכחות בדיקת דיווחי שהוגשו לתשלום בהתאם לעבודות שבוצעו, 

, בדיקת נהלי העבודה הקיימים  ומפקחי המחלקהעובדי הקבלן  ויומני עבודה של
במחלקת אחזקת מזרקות ובדיקת התאמתם של מפקחי המחלקה לדרישות  
התפקיד. כמו כן להצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים  

 לפתרון מתוך כוונה למנוע הישנותם של מקרים דומים. 
 

 ם בהם נקטה הביקורת בוצעו הפעולות הבאות: במסגרת האמצעי
 מיפוי התהליכים הנוגעים לפעילות אחזקת מזרקות.  •
 מיפוי הסיכונים הטמונים בתהליכים אלו.  •
 זיהוי נושאים המחייבים תשומת לב מיוחדת.  •

  -)להלן  קיום פגישות ובירורים עם גורמים רלוונטיים: מנהל אגף אחזקה •
וחשב   מפקח  מנהל המחלקה(,  -)להלן  , מנהל מחלקת מזרקותמנהל האגף(

 נהל תפעול. מ
 קבלת מידע מנושאי משרה באגף לצורך הבנת התהליכים והערכת סיכונים. •

לצורך קבלת   והמפקחיםעם מנהל האגף  17/12/15בתאריך  שטחעריכת סיור  •
 התרשמות על אופן אחזקת המזרקות. 

 שאילתות במערכות פיננסים ורכש של העירייה.  •
 

 בפני הביקורת:  החומר שהונח 

 . 24/2014מס'  מסמכי מכרז •

 חשבונות בגין תחזוקה שוטפת וחשבונות בגין עבודות נוספות.  •

 יומני עבודה של עובדי הקבלן.  •

 מסמכים ואסמכתאות המעידים על ניסיון הקבלן ועובדיו.  •

 לביצוע תפקידם.  מפקחיםמסמכים ואסמכתאות המעידים על כשירות ה •
 . זרקותא ממוקד עירוני בנוש פניות דוח   •

 בדוא"ל.  התכתבויות בעלי התפקידים •
 בדיקת חשבונות, רישום, בקרה ואישור פקודות זיכוי. רות לגזב נוהל  •
 ביצוע תשלומים לספקים, נותני שירות וזכאים אחרים. לרות  גזב נוהל  •
 

 . 2016עד פברואר   2015  יוליהביקורת נערכה בחודשים 
 

 מחלקת אחזקת מזרקות  .3
 

לן: המחלקה( הינה מחלקה הפועלת באגף  מחלקת אחזקת מזרקות )לה
 . להלן פירוט תפקידיה העיקריים:העירוניהאחזקה 

 

 .וטיפוח הסביבה הקרובה אליהם   יצגי מיםי ל באחזקת מזרקות ומופ יט •

 .פיקוח ובקרה על פעילות קבלן אחזקה וצוותי התפעול •

 .בקרת טיב ביצוע מתקני מים וקבלתם לטיפול שוטף מאת היזם •
הייתה מוטלת לפתחה של מחלקת  ומיצגי מים לטיפול במזרקות בעבר האחריות 

 . פקחיםושני מ מנהל מחלקה  ;משרות  3 עסקותמו מחלקהבחשמל, 
 



                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות                                                               ( 33מס' ) 2015לשנת 

 

 

70 
                          

 

בי  באגף האחזקה העירוני נבחר לתפקיד באמצעות מכרז פומ המחלקה מנהל 
 . 2015בחודש מרץ  בעירייה ונקלט  27/8/2014מתאריך  58/2014מס' 

 
על עבודת   תר, כי מנהל מחלקה נדרש לפקחבתיאור התפקיד נרשם בין הי

ה  דיק קבלן האחזקה, בפיקוח צמוד על עבודות  האחזקה השוטפת והמונעת,
הנחייה ופיקוח מקצועי   ,וביצוע מעקב ובקרה אחר חשבונות הקבלן וניהול

 ומינהלי על צוות העובדים.
 

מדי יום סיור בשעות   עורכים במחלקה פקחיםמ השני  אגף מסר, כיהמנהל 
קבלן, על מנת  לעל כך  ים דווחעל מנת לאתר תקלות ובמידת הצורך מוקר הב

 שידאג לטפל בתקלות.  
 

  , כמו כן, נדרשים מפקחי המחלקה לבצע עבודות משרדיות כמו טיפול בהזמנות
 לכלל המזרקות.  ים חשבוניות ועדכון נתונים שוטפים הנוגע

 

 בדיקת התאמתם של מפקחי המחלקה לדרישות התפקיד  .א
 

 שבוצעה  הביקורת
 

מטעם העירייה מתאימים לדרישות   מפקחיםהביקורת ביקשה לבחון האם ה
התפקיד לרבות יכולת לאתר תקלות והאם קיימת ברשותם תעודה המעידה  

 על כישורים אלו.  
 

 ממצאי הביקורת 
 :כי ,בדיקת הביקורת העלתה      

 : בעל התעודות הבאות -מפקח א' (1
 . חשמלאי מוסמך •
 . מת מים חוזרתמתקין ובודק מונע זרי •

 . תחזוקת משאבות ומערכות שאיבה •
 

 : בעל התעודות הבאות -מפקח ב' (2
 . מפעיל בריכות שחייה •
 . אלקטרוניקה איהנדס  •

 . תכנות בקרים •
 

מעידות, כי אין מניעה שיבצעו את   פקחים מלדעת הביקורת תעודות ה
 תפקידם.  

 

 נהלי העבודה   .ב
 

  ל משימה מסוימת.המגדירים את דרך ביצועה ש נוהל הוא רשימה של כללים
הנוהל מבטיח טיפול אחיד ומוסכם מראש במשימה ומצמצם את הצורך  

נהלי עבודה הם כלי בידי ההנהלה לביצוע האסטרטגיה  שעה.  בהחלטות 
 משאבים רבים. בזבוז  בזאת יםרגוני ומונע האומתעדים בנוסף גם את הידע 

ת  חשובים לצורך קביעת שיטקיומם של נהלי עבודה לאחזקת המזרקות 
 מסודרת ומחייבת של עובדי המחלקה ושל עובדי הקבלן. אחידה, עבודה 

 
 הביקורת שבוצעה    
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הביקורת ביקשה לבחון האם קיימים במחלקת מזרקות נהלי עבודה. כמו כן   
ים והאם הם מיושמים על ידי עובדי הקבלן  יעיללבדוק האם נהלים אלו 

 ועובדי המחלקה. 
 

 ממצאי הביקורת 
 

  נוהלי עבודה מסודרים.  איןכי למחלקת מזרקות  ,עלתהבדיקת הביקורת ה 
משימות  סוגי מזרקות המפרטות את  הקיימים טפסי יומני עבודה בגין שלוש

 והחודשיות שעל הקבלן לבצע.  האחזקה היומיות, השבועיות
 

לדעת הביקורת, על המחלקה להמציא נהלי עבודה המתייחסים בין היתר  
למלא מדי יום יומני עבודה   למפקחים  , תוך מתן הנחייהמפקחיםהלעבודת 
את   אשר יסדירו  ,כמו כן, יש להמציא נהלי עבודה לעובדי הקבלן ידניים.

דרישות המחלקה מהקבלן ועובדיו לביצוע עבודות האחזקה, ואין להסתפק  
 בטפסי יומני העבודה.     

 
 אגף התגובת מנהל 

 

  האגף. אבני היסוד שעליהם מתבסס אחד מ נהלי העבודה הינןנושא "
 בהתאם ולסדרי העבודה להלן פרוט הנושאים:

 

 המפקחים עובדים ע"ב הדפסת כרטיס נוכחות יומי.  •
 המפקחים מנהלים יומן חודשי כמקובל על גבי האאוטלוק.  •

 CRMהמפקחים פותחים ומטפלים בקריאות בהתאם לצורך מול מערך ה   •
 העבודה השוטפים. העירוני ועובדים במקביל לצרכי

יימת פגישה שבועית יחד עמי ובהתאם לצורך עם כל מי  מידי שבוע מתק •
 שרלוונטי בנושא. 

 מידי שבוע מתקיימים סיורים משותפים. •
מדי יום נפתחות פניות בוואצאפ הקבוצתי שמשמש לכל דבר ועניין ככלי   •

 עבודה חשוב ומשמעותי. 
 כנוהל המפקחים מצוותים לשני אזורים )אזור א' ואזור ב'(.  •

ר סיור מקדים כאשר המפקחים סורקים את כלל כנוהל מתבצע בכל בוק •
 המזרקות ומעבירים הודעות בוואצאפ לצוותי הקבלנים. 

כנוהל מתבצעת פגישה שבועית במשרדי המחלקה יחד עם צוותי   •
 הקבלנים. 

 בכל יום מתבצע פיקוח צמוד על צוותי הקבלנים.  •
 

ם,  המפקחים נדרשים וחייבים להימצא בשטח ברוב שעות היויש להוסיף, כי 
להיות ערים לכל התראה ותקלה שכן המזרקות הינן דינמיות ומייצרות  

   תקלות בשלל גוונים.
 

 המחלקה עובדת ע"ב המכרז הקיים שמשמש כבסיס לכל דבר ועניין. 
האגף יאמץ את המלצת , ב' בנוגע לבניית נוהל כתוב-בהתייחס לסעיפים א' ו

 " .הביקורת
 

 הערת הביקורת  
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   . על על פי סדרי עבודה ונהלי עבודהפו ינוהאגף אכי  ,הביקורת לא ציינה
   ומומלץ שהמחלקה כתוביםאין נהלי עבודה  , כי למחלקה הביקורת ציינה

   גן את סדרי העבודה כנהלים כתובים.תע
 

 . מנהל האגף קיבל את המלצת הביקורת
 

 נתונים כספיים  .ג
 

נת  ( לשיתקציב כולל שריון בתקציב הרגיל )נתוני הביצוע הכספי  מבדיקת
 עולה כלהלן:  ,במערכת הפיננסית  2015

 
 

 הוצאות
 

      415,668           שכ"ע                      
 62,227            הוצאות פעולה      
 עבודות קבלניות.   -  1,700,908          אחזקת מזרקות     
 1,200,311          חשמל למזרקות     
 5,32261              מים למזרקות      

     ₪ 633,994,4                   סה"כ
 

לאחזקה   2015מנתוני הביצוע הכספי עולה, כי הוצאות העירייה לשנת 
   ₪.  3,994,436והפעלת המזרקות ומייצגי המים הסתכמו בסך 

 
 בדיקת עמידת הקבלן בתנאי המכרז  .4

 

 כוח אדם  .א
 

על הקבלן  ש העובדים קובע כללים בנוגע למספר  3.11במכרז חלק ה' סעיף 
לו. כמו כן, הסעיף מגדיר מהם  סיק, מה ההשכלה הנדרשת מעובדים אלהע

 כלי הרכב הנדרשים לביצוע העבודה. 
 

 צוות העבודה (1
 

צוותים מיומנים. כל   2"לצורך ביצוע עבודת האחזקה השוטפת יועסקו 
צוות יכלול לפחות שני עובדים וישונע ברכב המאפשר הובלת כל הכלים 

 . "והחומרים הנדרשים
 

 הביקורת שבוצעה 
 

לן לטיפול במזרקות הינו  הביקורת ביקשה לבחון האם כוח האדם של הקב
 . 3.11 ףבהתאם לסעי

 
כמו כן, הביקורת בדקה האם כלי הרכב של הצוותים מאפשר את הובלת 

 הכלים והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע פעולות האחזקה. 
 

 ממצאי הביקורת 
 

   ן לטיפול במזרקות:להלן כוח האדם העובד מטעם הקבל 
 

 
 

 

 מנהל החברה 

 

 מנהל עבודה 
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למכרז המתייחס לכוח   3.11כי הקבלן עומד בסעיף  , מהתרשים הנ"ל עולה
האדם הנדרש לביצוע עבודות האחזקה. כמו כן, הביקורת בחנה את 

כי כלי הרכב  ,רישיונות כלי הרכב בהם הקבלן מבצע שימוש ומצאה
 עומדים בהוראות הסעיף. 

 

 "העבודה  דרישות תפקיד "מנהל (2
 

שנים בתחום אחזקת  5-"מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון שלא יפחת מ 
מזרקות/ בריכות או הקמת מזרקות/ בריכות ובעל תעודת הנדסאי  

 מכונות לכל הפחות".
 

 הביקורת שבוצעה 
 

הביקורת ביקשה לבחון האם למנהל העבודה יש את הניסיון וההשכלה  
 הנדרשים לצורך ביצוע התפקיד. 

 
 ביקורת ממצאי ה

 

מחזיק בתעודת הנדסאי   ינוא כי מנהל העבודה  ,בדיקת הביקורת העלתה
יחד עם זאת  להוראות המכרז.  3.11בניגוד לס' מכונות או תעודה אחרת 

 למנהל העבודה יש את הניסיון הדרוש לצורך ביצוע התפקיד. 
 

   אגףהתגובת מנהל 
 

י באופן האגף לא בדק פיזית האם מנהל העבודה נושא בתעודת הנדסא"
 חתום לאחר שכלל הסעיפיםרשמי מאחר והאגף מקבל לידיו את המכרז 

  .אמורים להיות מוצגים בפני הגורמים הרלוונטיים
כמו כן, החברה הקבלנית תידרש למנות בהתאם להחלטת אגף  
ההתקשרויות מנהל שנושא את התעודה באופן פיזי על אף היות והמנהל  

 נחוץ." שמונה כיום בעל הכישורים והידע ה 
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

 ,למיטב הבנתי, מנהל העבודה אינו עומד בקריטריונים של המכרז"
כי יש למנות מנהל עבודה אחר מטעם החברה שמסוגל לעמוד   ,עמדתי היא

מנהל העבודה אינו נמצא בשטח ביחד  ,בנוסף בקריטריונים של המכרז.
 ". עם הצוותים כפי שהוא מחויב
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 הערת הביקורת 
 

תעודת הנדסאי  כי על מנהל העבודה להיות בעל  ,ין ימצו ת המכרז בהוראו
לבדוק האם  אגף על ה להוראות המכרז  ובהתאם אי לכך  לכל הפחות. 

 מנהל העבודה של הקבלן עומד בהוראות המכרז. 
 

 מפעיל בריכות שחייה מוסמך (3
 

"כל צוות יכיל לפחות עובד אחד בעל תעודת מפעיל בריכות שחייה  
 .מוסמך"

 
 שבוצעה  הביקורת

 

הביקורת ביקשה לבחון האם לכל אחד מצוותי העבודה יש חבר צוות בעל  
 תעודת מפעיל בריכות שחייה מוסמך. 

 
 ממצאי הביקורת 

 

כי בצוות צפון ובצוות דרום ישנו חבר צוות בעל   ,בדיקת הביקורת העלתה 
 רישיון "מפעיל בריכת שחייה" כנדרש במכרז.  

 
 תגובת מנהל האגף  

 

מול הקבלן  שכן בכל רגע נתון בהתאם למכרז הנדון יהיה  "האגף יוודא
 מפעיל בריכה שיתלווה לצוות." 

 
 המחלקה תגובת מנהל 

 

נפצע ולכן במשך מספר חודשים מפעיל בריכות השחייה  בצוות צפון"
דרום מפעיל   בצוות  .לא היה בצוות מפעיל בריכות שחייה)חודשי הקיץ( 

  -עד  7/14 -מ לכן  5/15דש קיבל את התעודה רק בחו בריכות השחייה
 ."לא היה מפעיל בריכות שחייה בצוות דרום   5/15

 
 חשמלאי מוסמך  (4

 

 "בנוסף לצוותי העבודה השוטפת יחזיק הקבלן חשמלאי מוסמך"..., 
 יומי".   - "מובהר בזאת כי החשמלאי יתלווה לצוותי האחזקה באופן יום

 
 

 הביקורת שבוצעה 
 

כמו כן  .מחזיק חשמלאי מוסמךהביקורת ביקשה לבחון האם הקבלן 
הביקורת בדקה האם החשמלאי זמין לתיקון תקלות עד לשעה הנקובה 

 יומי.   - פן יוםובמכרז ומתלווה לצוותי הקבלן בא 
 

 ממצאי הביקורת 
 

לאחזקת  כי בצוות העובדה של הקבלן ,בדיקת הביקורת העלתה
  3.11וזאת בהתאם לס' המזרקות, קיימים שני חשמלאים מוסמכים 

 להוראות המכרז. 
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כי החשמלאי מתלווה  , הביקורת ביקשה לקבל אסמכתאות המעידות
כמענה לכך הביקורת קיבלה לידיה   . יומי - לצוותי העבודה באופן יום

   .מזרקותהיומני עבודה לתפעול  
 
 : ביומני העבודהשנמצאו    פירוט הליקוייםלהלן   

 

דוגמה: במהלך כל חודשי העבודה, ל אינם מלאים יומני העבודה  (א
התקבל פירוט בגין ארבעה ימים  2014בחודשים אוקטובר ונובמבר 

 בלבד. 
 

על העבודה שנעשתה ולא  יומן עבודה כללייומן העבודה שהתקבל הינו  (ב
 יומן עבודה אישי המתאר את עבודת החשמלאי בפועל. 

 

לא  ביומני העבודה מציינים את מספר העובדים שביצעו את העבודה,  (ג
, כך שלא ניתן לדעת מי היו  ים שביקרו במזרקותמצוינים שמות העובד 

 הנוכחים בעת ביצוע העבודה והאם החשמלאי התלווה לצוותי העבודה. 
 

כי התבצעה עבודה על ידי החשמלאי  , הביקורת מצאה מקרים בהם סומן (ד
, כאשר כל צוות עבודה  עובדים 2ידי רק על העבודה בוצעה שומנגד צוין 

   .3  - מניין העובדים עולה ל ,וי החשמלאיאנשי צוות ובליו  2אמור למנות  
 

   אגףהתגובת מנהל 
 

  אינו לבדוק את יומני עבודהאבקש להבהיר, כי תפקידו של מנהל האגף "א. 
מהחומרים   . לשם כך קיימת המחלקה ולשם כך ישנם מפקחים בשטח

שהועברו לידי יומני ע"י המפקחים מתבררת תמונה שונה ממה שהוצג  
ם מלאים פרט למספר חוסרים שהתגלו בתחילת  בביקורת שכן היומני

  הדרך עם הפקת היומנים הראשונים של הקבלן. 
  -)במילוי יומן עבודה אישי  האגף ישקול בחיוב את המלצת הביקורת .ב

     א.פ.(.
)בציון שמות העובדים   האגף ישקול בחיוב את המלצת הביקורת .ג

 א.פ.(. -קרו במזרקות  ישב
 יקפיד על מילוי כנדרש.   מקבל את המלצת הביקורת והאגף  .ד

יחד עם זאת במידה ותתקבל המלצתכם ליומן עבודה ייחודי לחשמלאי,  
 לא יהיה הצורך בניהול יומן עבודה נוסף.

 הצוותים יונחו להקפיד על העבודה שהחשמלאי יתלווה לצוותים  .ה
 בהתאם לנדרש במכרז ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל המחלקה." 

 
 המחלקה תגובת מנהל 

 

לאי אינו מתלווה לצוותים כפי שנדרש ורוב הזמן החשמלאי עסוק  החשמ "
 . "...ן מנסה לפתח במקום להיות בשטחבתוכנה שהקבל 

 
 
 

 הערת הביקורת 
 

ודה המלאים  ני העבכיוון שיומ ת קיבלה לידיה יומני עבודה חסרים,הביקור
הממצא עומד   כי הנתונים המלאים בידיו, ,הגורס לא צורפו לתגובת האגף 

 בעינו. 
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 היתר רעלים    (5
 

יחזיק בהיתר  שכי "הקבלן מתחייב  , ג' לחוזה ההתקשרות נכתב 6 בסעיף 
עבודה תקף לעבודה עם חומרים מסוכנים במשך כל תקופת ההתקשרות,  

חוזה. הקבלן ידאג  ולא יאוחר משבועיים ממועד חתימת שני הצדדים על ה
על שם  יד עם קבלתו, ובכפוף לאמור לעיל, ההיתר יהיהלהעברה למנהל מ

   הקבלן".
 

 ה  הביקורת שבוצע 
 

ה כמתחייב בחוזה  קבלן מחזיק בהיתר עבודהאם לבחון ההביקורת ביקשה  
 ההתקשרות. 

 
 ממצאי הביקורת 

 

מחזיק בהיתר לעבודה עם חומרים   ינו כי הקבלן א ,בדיקת הביקורת העלתה 
 ג' לחוזה ההתקשרות.  6מסוכנים בניגוד לסעיף 

 
חזקה אין היתר רעלים מאחר והשינוע של לדברי מנהל האגף, "לקבלן הא 

ליטר. הנושא לא הוסדר באופן ברור   25הכימיקלים אינו עולה על נפח של 
במכרז וכעת ביקשתי להטמיע במכרז החדש שעתיד לצאת את ההגבלות  

 והחוקים גם בנושא זה". 
 

כי הקבלן מגיש   ,לוודא אגףעל ה  לדעת הביקורת, בהתקשרות עם ספקים
 יווןלדרישה זו משנה תוקף כהנדרשים על פי החוזה.  את כל המסמכים

מדובר בהליך הכרוך בסיכון לחיי אדם והעירייה אחראית במישרין ש
 ובעקיפין להשלכות של היעדר קיום של אישור זה במקרה של אסון.

 
 אגף התגובת מנהל 

 

יחד עם זאת יש להדגיש, כי המכרז נבנה   האגף מקבל את המלצת הביקורת"
כאשר דרישות הבטיחות נקבעו  חיצוני בעל ידע וכישורים בתחום ע"י יועץ 

  ו לרבות האישורים שיש לקבלן הזוכה להציג.על יד 
 

כפי שציינתי בנוגע לדרישות תפקיד "מנהל העבודה" האגף מקבל את  
כאשר על הקבלן להמציא למחלקת ההתקשרויות את כלל   חתוםהמכרז 

 ז נחתם".המכר  -המסמכים הרלוונטים ורק לאחר מכן 
 

   המחלקהתגובת מנהל 
 

הקבלן אינו מחזיק בהיתר רעלים להובלת חומרים מסוכנים כפי שנדרש על  "
ההסבר של   . 24/2014מכרז פי חוק של המשרד להגנת הסביבה ובהתאם ל 

  15 -שכן ב, ינו נכוןליטר א 25ע מעל מנהל האגף על כך שהקבלן אינו משנ
כלים של ילק מהאתרים ישנם ממינימום מיכל כלור אחד ובחש מזרקות י
מזרקת סיטי   -לדוגמה  תוליטר בעקבות צריכות מוגבר 100 של כלור בנפח

כן שיש מיכל כלור נוזלי יש גם מיכל לחומצה נוזלית שכן יש  בנוסף הי  .פארק
יחסי גומלין במים בין הכימיקלים, לכן בחשבון פשוט מדובר באלפי ליטרים  

חיוני לשנע את נים בהגדרה... של כלור וחומצה שהם חומרים מסוכ 
הכימיקלים עם רישיון מתאים בלבד ולא לקחת סיכונים מיותרים לעובדים  

 . "ולאזרחים
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 תגובת גזבר העירייה 
 

רלוונטיים  טרם תחילת ההתקשרות התקבלו כל המסמכים היודגש, כי "
כי מסמך זה נדרש לצורך הביצוע ע"י האגף  ו לצורך חתימה על החוזה,

מסמכי המכרז נוסחו בהתאם לדרישות האגף. על פי האמור   מקבל השירות. 
.ג לחוזה, בתוך שבועיים מתחילת ההתקשרות, נדרש האגף לוודא  6בסעיף 

קיום היתר לעבודה עם חומרים מסוכנים, וזאת למשך כל תקופת  
   . "ההתקשרות

 
 הביקורת   הערת

 

ים  כי חיוני לשנע את הכימיקלים עם רישיון מתא , המחלקהתגובת מנהל 
מקובלת על   ולא לקחת סיכונים מיותרים לעובדים ולאזרחים ,בלבד

   .ין במסמכי המכרזי צונושא זה   הביקורת.
 

 מנהל אגף האחזקה קיבל את המלצת הביקורת. 
 

 טיפול שוטף יומי  (6
 

 .עוסק בעבודות אחזקה והפעלה 4.1במכרז חלק ה' סעיף 
 טיפול שוטף (1

 

זקה וההפעלה, יבצע הקבלן,  עבודות האח כי "במסגרת ,קובע 4.1.1סעיף 
ו'. הטיפול השוטף יכלול בדיקה  - טיפול שוטף, מידי יום, בימים א'

ויזואלית של המתקנים וטיפול לפי הדרישות במפרט זה ולפי הצורך, 
 בהתאם להנחיות המפקח". 

 
 הביקורת שבוצעה 

 

הביקורת ביקשה לבחון האם עובדי הקבלן מגיעים לבצע טיפול שוטף 
 יום.  במזרקות מדי 

 
 ממצאי הביקורת  

 

קות  הביקורת לא הניחה את דעתה באשר לנוכחות עובדי הקבלן במזר
 יומי.   -באופן יום 

 
 2015לדצמבר  17במהלך סיור במזרקת גן שפריר, שהתקיים ביום חמישי 

כי הקבלן מילא יומן עבודה הנמצא בחדר המכונות של המזרקה,   ,נמצא
 . 2015י  יומן העבודה היה מלא החל מחודש יול

 

מולא מבעוד כי יומן העבודה  ,בדיקת הביקורת במהלך הסיור העלתה
   .2015בדצמבר   18מועד בגין יום שישי 

 
 אגף התגובת מנהל 

 

י מדויק של  ת הביקורת שכן יש להקפיד על מילו האגף מקבל את המלצ "
י יומן העבודה ועל כך יזומן אכן התגלתה טעות במילו  יומני העבודה.
 . "עליו קנס בהתאם למכרזהקבלן ויוטל 

 
 אחזקה כוללת  (2
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"האחזקה כוללת את כל האביזרים הקיימים כי  ,קובע 4.1.3סעיף 
במזרקה לרבות ובין היתר, לוחות חשמל, משאבות, רכזת גילוי אש 

 וגלאים, פנסים, דלתות, מנעולים, סילוני מים, אריחים וכיו"ב".
 

 הביקורת שבוצעה  
 

כי  ,על מנת לבחון ה של עובדי הקבלןאת יומני העבוד הביקורת בדקה
 רשימת המטלות היומית המוטלת על הקבלן בהתאם למכרז מבוצעת. 

 
 ממצאי הביקורת 

 

  את  הםי בדיווח אינם מפרטים עובדי הקבלן  כי ,בדיקת הביקורת העלתה 
 המטלות שבוצעו בעת הביקור במזרקה. 

 
 כי בוצע ניקיון סביבתי ועבודות נוספות.   ,כתבפעמים רבות נ

 
אי לכך הביקורת אינה יכולה להניח את דעתה, כי עובדי הקבלן מבצעים 

 יומי.  - את המטלות היומיות באופן יום
 

 אגף התגובת מנהל 
 

האגף מקבל את המלצת הביקורת שלא לרשום עבודות נוספות, אלא "
חודשיות  /ציין שבוצעו עבודות אחזקה יומיות/ שבועיותהקבלן י

 . "או יציין עבודות חריגות וייתן פירוט לגביהןהמפורטות ביומני העבודה 
 

   המחלקהתגובת מנהל 
 

בפני מנהל האגף וחשב  שציינתי כל נושא יומני העבודה לוקה בחסר כפי"
לפעול יש  .]...[ הכספים שהמחלקה פועלת בניגוד למכרז באופן מלא

להסדרת היומנים שישקפו באופן מלא את העבודה שנעשית בכל מזרקה 
בתחילת עבודתי דרשתי שהמפקחים  .לוי היומנים על הקבלןוחובת מי 

יעשו את סיבוב הבוקר במזרקות אף ציינתי שיש להגיע לכל מזרקה ואף 
מני עבודה במזרקות אין יו]...[  לאשר את יומני העבודה שהם מלאים.

 . ")קריית הממשלה, חדר העירייה( ]...[ קבוע  הסגורות באופן
 

 הערת הביקורת  
 

כי   ,הביקורת מסכימה עם מנהל המחלקה ורת התקבלה.המלצת הביק 
 יש למלא יומני עבודה מלאים גם במזרקות הסגורות.  

 
 
 

 רישום תקלות  (3
 

אותו מתקן  "כל תקלה תירשם ביומן העבודה שלכי  ,קובע 4.1.4סעיף 
 דית למפקח".ותדווח מיי

 
 הביקורת שבוצעה 

 

 ואר עד ספטמבר  לות לחודשים ינהביקורת ביקשה לבחון את דיווחי התק 
 בחינת אופן  הדיווח ואופן הטיפול בתקלות.  ,2015
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 ממצאי הביקורת 

כי התקלות שהופיעו בדוח    , ומצאה התקלות דוח את הביקורת סקרה  (א
תוקנו על ידי הקבלן וקיים תיעוד לפעולות שננקטו לצורך תיקון  

 התקלה. 

  בניגוד להוראות אלה כדוח תקלות  לא נרשמה ביומן עבודההתקלה  (ב
 המכרז.  

 

 לא צוין בדוח התקלות מי הגורם אשר תיקן את התקלה.  (ג
 

   .ם בהם לא צוין תאריך סגירת התקלהנמצאו מקרי (ד
 

 אגף התגובת מנהל 
 

עם זאת בדוח תקלות הקיים  יחד  האגף מקבל את המלצת הביקורת."
אצל המפקחים, מצוינים תאריכי סגירת התקלות וזאת לשם בדיקת 

 . "...ים בפועלאחריות לתיקונים שמתבצע
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

 . "דוחות רישום התקלות נעשו בצורה שנוגדת את המכרז"
 

 הערת הביקורת  
 

, כיוון קלותתהתאריכי סגירת  ינוי בדוחות שהועברו לביקורת לא צו
הממצא עומד  ,שהמחלקה לא העבירה דוחות עם תאריכי סגירה מלאים

 בעינו. 

 
 עבודת אחזקה  (4
 

עו עבודות אחזקה שוטפת באותו שבוע עבודה, "לא בוצ 4.1.7סעיף 
במלואן או בחלקן, רשאי המפקח להורות לנכות את החלק היחסי בגין  

  .העבודות שלא בוצעו מהכספים המגיעים לקבלן" 
 

 הביקורת שבוצעה 
 

הביקורת ביקשה לבחון האם במקרים בהם לא בוצעו עבודות שוטפות 
ם לקבלן בהתאם במזרקה, נוכה החלק היחסי מהכספים המגיעי

 להוראות המכרז. 
 
 
 

 ממצאי הביקורת 
 

חודש אוגוסט  לבין  2015כי בין חודש ינואר  ,בדיקת הביקורת העלתה
 שולם לקבלן תשלום בגין עבודות שוטפות באופן מלא.   2015

 
כאמור לעיל, לא נוכה חלק יחסי בגין אי ביצוע עבודות שוטפות 

 . במזרקות מושבתות, בניגוד להוראות המכרז
 

 אגף התגובת מנהל 
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רשאי להורות לנכות את החלק כי המפקח  ,הוראות המכרז קובעות"
 4סעיף היחסי )רשאי ולא חייב( והכול בהתאם לשיקול דעת המפקח. 

מדגיש כי הנושא הינו לפי  4.1.7עבודות אחזקה והפעלה תת סעיף 
 שיקול דעת המפקח.

 
אגף התקשרויות לבין   בימים אלו נערכות פגישות עבודה ביןיחד עם זאת 

הקבלן להסדיר את נושא התשלומים בגין מזרקות שאינן פעילות באופן  
   רציף.

 
 האגף נערך במקביל לאמור לעיל מאחר ונושא המזרקות הינו דינמי מאד 

לחידוד הנושא והפיכתו מתחום אפור לסעיפים ברורים לכל מזרקה 
 . "ומזרקה במכרז הבא 

 
 המחלקה תגובת מנהל 

 

שהקבלן יקבל  קש על כך מנהל האגף שהתעשקף את עמדת נושא זה מ
מנהל  ע"י לו )למרות שהובהר  , תשלום מלא על מזרקות סגורות

העבודה שהקבלן מבצע אינה תואמת   , כי רב של פעמים מספר המחלקה( 
   .העבודות האמורות להתבצע לפי המכרזלחלוטין את 

 
 תגובת גזבר העירייה 

 

שוטפות   בגין אי ביצוע עבודותי חלק יחסי הסר ספק ניכו  "למען
במזרקות נתון לשיקול דעתו של המפקח והוא רשאי לעשות כן בגין  

מלא או חלקי של העבודות ובהתאם לבקרה שהוא מבצע על   ביצוע
והיא אינה באחריות גורמי הבקרה של מינהל כספים עבודת הקבלן 

אשר נשענים על הוכחת הביצוע כפי שמאושרת ע"י האגף מקבל 
 ."תהשירו

 
 הערת הביקורת  

 

קיזוז התשלום לקבלן נתון לשיקול  כי  ,הביקורת מסכימה עם הטענה
לדעת הביקורת במקרה זה קיזוז התשלום  עם זאת, דעתם של הפקחים.

בר ודכיוון שמ לקבלן בגין מזרקות המושבתות באופן קבוע היה מתבקש
במזרקות שהושבתו לזמן ארוך והטיפול השוטף שבוצע בגינם שונה 

 . מטיפול שוטף במזרקה פעילה
 

לדעת הביקורת, רצוי במכרזים עתידיים לא להשאיר שיקול דעת מסוג 
זה למפקח, ולחייב דרישת כספים המגיעים לעירייה מתוקף אי ביצוע 

 עבודה שעליה התחייב הספק.
 איכות המים  (5

 

"במסגרת עוסק בעבודות אחזקה והפעלה רשום ה 4.1במכרז חלק ה' 
ם יוודא הקבלן, כי איכות המים במאגר עומדת הביקורים היומיי

 טופס טיפול מונע(.  - 2)נספח ג', סעיף  בתקנים הרלוונטיים".
 

 הביקורת שבוצעה 
 

עות הביקורת ביקשה לבחון האם במסגרת הביקורים היומיים מתבצ
 בדיקות איכות המים של המזרקה עפ"י הוראות החוזה. 
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  שבוצעו  ת איכות המים קות בדי לצורך כך הביקורת ביקשה לקבל דוח
 . 2015בחודשים ינואר ויוני  כל המזרקות  עבור

 
 ממצאי הביקורת 

 

: שלהלן איכות מים למזרקות ותהביקורת קיבלה לידיה, דוח 
 קונסבטוריון, סיטי פארק, יריחו וגרנד מערבי בלבד.

 

בחודש ינואר   , כיבדיקת הביקורת העלתה - מזרקת קונסבטוריון (א
ימי עבודה בחודש   26מתוך,  19 -כות מים בבוצעו בדיקות אי  2015

זה. בחודש יוני בוצעו בדיקות איכות מים בכל ימי העבודה שהיו  
 בחודש זה למעט יום אחד.

 

בחודש ינואר   , כי בדיקת הביקורת העלתה - מזרקת סיטי פארק (ב
ימי   26ימים בלבד, מתוך  7 - בוצעו בדיקות איכות מים ב  2015

ני בוצעו בדיקות איכות מים בכל ימי  עבודה בחודש זה. בחודש יו 
 העבודה שהיו בחודש זה למעט יום אחד. 

 

בחודש ינואר   , כי בדיקת הביקורת העלתה - מזרקת יריחו אשכול  (ג
ימי עבודה בחודש   26מתוך  19 - בוצעו בדיקות איכות מים ב 2015

זה. בחודש יוני בוצעו בדיקות איכות מים בכל ימי העבודה שהיו  
 יום אחד.  בחודש זה למעט

 

בחודש ינואר   , כיבדיקת הביקורת העלתה - מזרקת גרנד מערבי (ד
ימי עבודה בחודש   26מתוך  20 -בוצעו בדיקות איכות מים ב 2015

זה. בחודש יוני בוצעו בדיקות איכות מים בכל ימי העבודה שהיו  
  בחודש זה למעט יום אחד.

 

אם  לא בוצעו בדיקות איכות מים בכל אחד מימי העבודה בהת (ה
 .לא תקין - לדרישת המכרז לאחזקה שוטפת יומית

 
הביקורת לא הניחה דעתה בקשר לבדיקות איכות המים במזרקות באופן 

 יומי.  -יום 
 

 אגף התגובת מנהל 
 

 10התבצע סקר רחב של ערוץ  רק לפני מספר חודשים  יש לזכור, כי"
ומשרד הבריאות בו נתוני איכויות המים של המזרקות בב"ש היו 

 הים והאיכותיים בארץ.  הגבו 
 

בוצעו הערות באילו ימים לא  ות שהוגשו מצויניחד עם זאת בכל הדוחות 
י מזג אויר, מזרקה מושבתת )תנא  בדיקות מים ומהן הסיבות לכך

 . "(וכדומה
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

הקבלן לא ביצע בדיקות איכות מים כפי שמחויב במכרז בכל המזרקות, "
ידנית לבדיקת איכות המים לכל צוות אלא    מכיוון שאין בידיו ערכה

 . "...חת שנמצאת אצל צוות אחדערכה ידנית א
 

 הערת הביקורת  
 



                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות                                                               ( 33מס' ) 2015לשנת 

 

 

82 
                          

 

דוחות  דוחות חלקיים בלבד לחלק מהמזרקות. האגף העביר לביקורת 
היו חסרים בדיקות איכות המים שהתקבלו עבור המזרקות לעיל 

ולא  שנבדקושהתקבלו לא היו מלאות בכל אחד מימי העבודה בחודשים 
כיוון שהאגף לא  ין על גביהם מה הסיבה לאי ביצוע בדיקת מים.יצו

קת מים ילביקורת דוחות בד במהלך הביקורת או עם תגובתו העביר 
 מלאים, הממצא נותר בעינו. 

 

 דה  ויומני עבו דיווחי נוכחות .5
 

יומן העבודה מהווה את אחד המסמכים החשובים בניהול ופיקוח על ביצוע  
היומן מנוהל ע"י הקבלן ואמור להכיל את פירוט כל העבודות  . עבודותה

שבוצעו בצירוף הערות. בדרך כלל נמצא ביומן העבודה מידע רחב ועדכני  
הכולל בין היתר פירוט העבודה, מספר העובדים בכל מקצוע, חומרים שהגיעו  
  לאתר, פירוט הציוד, מזג אוויר, קבלני משנה, בעיות שנתגלו, הערות המזמין, 

 "כ הקבלן, שינויים ועוד. ב
 

יומן עבודה הינו כלי הקיים בידי מנהל/ מזמין עבודה, המקנה לו  יודגש, כי 
יכולת לעקוב האם העבודה הנדרשת מתבצעת בהתאם לחוזה העבודה/חוזה  

כאשר מדובר בעובדי שטח, החשיבות של מילוי יומן עבודה עולה   ההתקשרות.
לעקוב אחר העבודה המתבצעת בשטח.  עוד יותר. כיוון שאין ביכולת המנהל 

"לצורך קבלת התמורה יעביר הקבלן  כי  ,ד' לחוזה ההתקשרות נכתב 7 בסעיף 
"בצירוף אסמכתאות לרבות"... "אסמכתאות לכל   "...למנהל חשבון מפורט

, יומני עבודהעבודות הנוספות ושינויים שבוצעו ובכללם חישובי כמויות, 
   לאישור החשבון".דוחות וכל שיידרש על ידי המנהל 

 
 הביקורת שבוצעה 

 

נוכחות ויומני עבודה של עובדי הקבלן  ה הביקורת ביקשה לבחון את דיווחי 
 .באתרים ומפקחי המחלקה 

 
לצורך כך, הביקורת ביקשה לקבל דוחות נוכחות ויומני עבודה של הגורמים  

 הנ"ל ובחנה דוחות אלו. 
 

 יומני עבודה של עובדי הקבלן .א
 

דיה יומני עבודה של עובדי הקבלן ממוחשבים הביקורת קיבלה לי .1
 .  2015אוגוסט  - לחודשים פברואר 

 

על ידי מבצעי   נחתמוולא יומני העבודה מולאו בצורה ממוחשבת  .2
   העבודה.

 

, כיוון שניתן לבצע לוקה בחסר צורת דיווח מעין זו ,לדעת הביקורת
 שינויים ביומני עבודה ממוחשבים מבלי שתהיה עדות לכך. 

 
 אגף המנהל  תגובת

 

ישנו יתרון בניהול   די  ומבחינת האגףשהועברו ליבהתאם לדיווחים "
 יומן עבודה ממוחשב, שכן הוא ניתן לצפייה ולהוספת הערות און ליין.
אחת לחודש מפקחי המחלקה מורידים את יומני העבודה הממוחשבים 
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ומתייקים אותם בספרייה בכונן קשיח, כך שאין לקבלן גישה אליהם  
 . "יכולת לשנותם ו/או 

 
 הערת הביקורת  

 

עם  . במידה ומנהל האגף מוצא בהליך זה יתרון הרי שמומלץ להשאירו
חתימת  :יש להוסיף בקרות אפקטיביות נוספות על הדיווח כגון ,זאת

 העובד על הדוח המודפס וסריקתו. 
 

ים על העבודה שנעשתה במזרקה ולא קיים יומן  י יומני העבודה הינם כלל  .3
 לכל עובד בגין העבודה שביצע.  עבודה אישי

 

 על גבי יומן העבודה מצוין מספר העובדים שהיו במזרקה ולא שמותיהם.  .4
 

 אגף התגובת מנהל 
 

אינני מכיר חובה שכזו למלא את שמות העובדים יחד עם זאת לבל "
על גבי יומן העבודה במתקן   נשכח העבודות מבוצעות תחת פיקוח צמוד.

 .  "מכיר את הצורך ברישום שמי  אינני  -יש חתימה של העובד 
 

 הערת הביקורת  
 

יומן העבודה אמור לשמש ככלי אפקטיבי לביצוע בקרה על פעילות  
הקבלן, ככל שהדוח יטמון בחובו פרטים נוספים מעבר למהות העבודה, 
יוכל האגף לבצע בדיקה אפקטיבית על פעילות הקבלן. רישומם של 

לבחון את מהימנותם בקלות  העובדים שביצעו את העבודה יאפשר לאגף 
 וידרוש פחות משאבים מהאגף בביצוע הבדיקה. 

 

ף יומי לפי כי על הקבלן לבצע טיפול שוט ,למכרז קובע 4.1.8סעיף  .5
בדיקת חשבונות  - 6פרק  להלן ראה זה. הרשימה המפורטת בסעיף

 . 1שהוגשו לתשלום סעיף 
 

  לא דיווחיהם כי עובדי הקבלן ב ,עולה במזרקות דוחות הנוכחות מבדיקת 
כי   ,כתבפעמים רבות נ .לות בהתאם לסעיף זהביצעו את כל המטש פירטו

 .  "בוצע ניקיון סביבתי ועבודות נוספות"
 

 אגף התגובת מנהל 
 

את העבודות  לפרטי פרטיםלא ניתן יישומית לפרט ביומני העבודה "
ודה  כי יומני העב ,שבוצעו, שכן מדובר באנשי שטח. בנוסף יש לציין

בחוזה. שם  116 - 114שניתנה בעמ'  ים נבנו על בסיס הדוגמההנוכחי
העבודות אינן מפורטות לפרטי פרטים אלא בראשי פרקים המובנים לכל 

     אנשי השטח העוסקים במלאכה.
 

שלא לרשום עבודות   מקבל את המלצת הביקורתיחד עם זאת האגף 
 / יות ציין שבוצעו עבודות אחזקה יומיות/ שבוע נוספות, אלא הקבלן י 

חודשיות המפורטות ביומני העבודה או יציין עבודות חריגות וייתן פירוט  
 ."לגביהן 

 
 הערת הביקורת 
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בפרטי   העבודות שבוצעו ולא אופן ביצוע העבודהוט רלדעת הביקורת פי
גם אם ניתנו דוגמאות   .פרטים ישימה ומומלץ לדרוש פירוט זה מהקבלן 
ר מקטין מאחריות האגף במכרז לתיאור כללי בראשי פרקים אין הדב

   העבודות שבגינם נדרש תשלום בוצעו והן מתועדות כראוי. כי  ,לוודא
 

ות עובדי הקבלן במזרקות הביקורת לא הניחה את דעתה באשר לנוכח .6
 יומי.  -באופן יום 

 

לא  מו 2015בדצמבר  18יום שישי  כי יומן עבודה בגין ,הביקורת מצאה .7
 . (1מבעוד מועד כמפורט בסעיף ג. 

 
  פקחים ממנהל האגף ואחד ה  חשב מנהל התפעול לביןהתכתבות בין ב

פקח ביקש לשלם לקבלן על אף שלא מילא יומני  מ כי ה  ,עולה במחלקה
פקח  מ , זאת ועוד, ה. לדברי החשב, הקבלן מחויב במילוי יומני עבודהעבודה

לא היה מוכן לחתום על מספר השעות שביצע הקבלן בטענה שהוא לא זוכר  
 ות שהקבלן ביצע. מה מספר השע

 
 יכול לאשר את התשלום בלי שקיימים יומני עבודה.  ינו א כי  ,החשב מנגד טען

 
  אגף לדעת הביקורת, בהתאם לנוהלי העבודה המקובלים בעירייה, על ה

בד, ועעבודה מפורטים, הכוללים את שם ה למלא יומני  ןלחייב את הקבל
בצע העבודה. אי  מספר השעות שבוצעו, פירוט העבודה שבוצעה, וחתימת מ

לקבלנים לדווח שעות עבודה  פתחקיומם של יומני עבודה מפורטים משאיר 
 פיקטיביות.  

 
 אגף התגובת מנהל 

 

מבחינת האגף הקבלן נכח  לידי ו  בהתאם לדיווחים שהועברו יש להדגיש, כי "
יומי כביקורת נוספת ניתן לבחון את הנושא בהתאם   -בשטח באופן יום 

ל המצלמות העירוניות בכל תאריך ובאופן אקראי  להחלטת הביקורת בכל 
   לכל מזרקה שתבחר.

 
יומן העבודה  ] ב' לעיל )יוטל קנס בהתאם למכרז( 7ראו התייחסותנו בסעיף 

  .[א.פ. -מבעוד מועד    שמולא
 

לשם כך קיים הפיקוח ומעבר לכך המפקחים נמצאים בקשר מתמיד הן  
וביכולתם לעקוב אחר  בשטח והן ע"י מכשירי עיקוב הנמצאים ברשותם 

קיומם של יומני עבודה מפורטים   )אי פעולות הצוותים בשטח בכל שעה נתונה
   ."א.פ.( -

 הערת הביקורת 
 

רז ובהתאם לנוהלי העבודה המקובלים בעירייה על  מכלתנאי ה בהתאם 
הצעתו של מנהל האגף לבצע בדיקה במצלמות   .הקבלן למלא יומני עבודה

א דורשת משאבים רבים ומיותרים. מילוי נאות  ישימה, הי  ינההעירוניות א 
של יומני עבודה ובדיקתם באופן הולם אמורים לשמש בקרה אפקטיבית על  

 פעילות הקבלן. 
 

 יומני עבודה של המפקחים .ב
 

 אינם ממלאים יומני עבודה.  מפקחיםכי ה  ,בדיקת הביקורת העלתה 
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ם ודרכי  נמסר, כי הם מדווחים באופן שבועי למנהל האגף בדבר הביצועי

  העבודה השבועיים, לרבות הדפסת כרטיס נוכחות ביציאה ובכניסה לעבודה. 
ימלאו יומני עבודה ידניים   מפקחיםלדעת הביקורת קיימת חשיבות לכך שה

מפורטים לצורך ביצוע מעקב אחר העבודה המתבצעת, הנחיות שניתנו  
 ההנחיות יושמו.שלקבלן ובדיקה 

 
 אגף התגובת מנהל 

 

 ".ריכים למלא יומני עבודה כדי למלא את תפקידם נאמנה המפקחים לא צ"
 

 הערת הביקורת 
 

עבודה של הקבלן,  ה לדעת הביקורת משרה בשטח הדורשת מעקב אחר יישום 
רצוי שתתועד באופן הולם שיאפשר לבצע מעקב והשוואה בדיעבד בין יומני  

  .הקבלן של   ההנחיותלבין   העבודה של המפקחים 
 

      גשו לתשלוםבדיקת חשבונות שהו .6
 

כי "לצורך   ,קובעונושא תנאי התשלום לקבלן  )ד'( בחוזה מסדיר את 7סעיף 
בשני עותקים, עד ליום   ה יעביר הקבלן למנהל חשבון מפורט קבלת התמור

החמישי בכל חודש קלנדרי, ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעד השירותים  
 שביצע בחודש שחלף בצירוף אסמכתאות לרבות: 

 

 ס בדיקה חודשי של כל המזרקות בהתאם למפורט במכרז. טופ  .א
 פירוט שירותי האחזקה וחומרים שסיפק למזרקה.    .ב
 הזמנת עבודה שנמסרה לו לביצוע שינויים.   .ג
  אסמכתאות לכל עבודות הנוספות ושינויים שבוצעו ובכללם חישובי כמויות,   .ד

 . יומני עבודה, דוחות וכל שיידרש על ידי המנהל לאישור החשבון"
 

כי החשבון יכלול את האסמכתאות המפורטות לעיל, ויועבר   ,החוזה קובע
מנהל תפעול לאישורו   ולאחר מכן לחשב המחלקההל לבדיקה ואישור של מנ 

 הסופי ולתשלום הסכום לקבלן.
 

כי כל חשבון המוגש לעירייה יעבור שתי בקרות על   ,משמעות תהליך זה הינו
 מנת לוודא את התאמתו לתנאי המכרז.

 

לשני סוגים: חשבונות בגין   בפועל החשבונות המוגשים על ידי הקבלן מחולקים
 תחזוקה שוטפת וחשבונות בגין עבודות נוספות.  

,  4.5בקרה ואישור חשבונות קובע בסעיף  ,לבדיקת חשבונות, רישום נוהל גזברות 
  בהערה חשובה מדגיש  . הנוהלהוכחת ביצועכי לכל חשבון/חשבונות נדרשת 

ת בצירוף חותמת  קה נדרש לחתום על כל חשבון/חשבונימחלהמנהל "כלהלן:
 המנהל והתאריך". 

 
ועד חודש   2014חודש אוגוסט מלהלן פירוט חשבונות עסקה לתחזוקה שוטפת 

 : 2015ספטמבר  
 

מספר חשבון  חודש שנה
 עסקה

סכום לפני 
הנחה 

 )בש"ח(

אחרי   סכום
 7%הנחה 

 )בש"ח(

סכום כולל 
 מע"מ

 )בש"ח(

 95,090 80,584 86,650 40001 וסטאוג 2014
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מספר חשבון  חודש שנה
 עסקה

סכום לפני 
הנחה 

 )בש"ח(

אחרי   סכום
 7%הנחה 

 )בש"ח(

סכום כולל 
 מע"מ

 )בש"ח(

 104,198 88,303 94,950 40006 ספטמבר 2014

 104,198 88,303 94,950 40016 אוקטובר 2014

 104,198 88,303 94,950 40021 נובמבר 2014

 104,198 88,303 94,950 40027 דצמבר 2014

 104,198 88,303 94,950 40030 ינואר 2015

 104,198 88,303 94,950 40037 פברואר 2015

 104,198 88,303 94,950 40049 מרץ 2015

 104,198 88,303 94,950 40064 אפריל 2015

 104,198 88,303 94,950 40070 מאי 2015

 104,516 88,573 95,240 40091 יוני 2015

 105,570 89,466 96,200 40102 יולי 2015

 104,675 89,466 96,200 40113 אוגוסט 2015

 100,160 85,606 92,050 40115 ספטמבר 2015

 2014סה"כ לתקופה שבין חודש אוגוסט 
 1,347,633 1,142,816 1,228,840 2015חודש יולי  לבין

 
הקבלן   2015ספטמבר  לבין 2014כי בין אוגוסט  ,ניתן לראות מהטבלה לעיל
בגין תחזוקה שוטפת )מדובר   100,000 -בהיקף של כ  חודשיקיבל תשלום 

תשלומים עבור תחזוקה שוטפת בלבד ואינם כוללים תשלומים בגין עבודות  ב
 נוספות(. 

 ות בגין תחזוקה שוטפתחשבונ .א
 

בכתב כמויות בגין עבודות אחזקה שוטפת נקבע תעריף   1במכרז חלק יא' 
לתשלום בגין כל אחת מהמזרקות, כאשר התעריף שנקבע הינו בהתאם  

 לגודל המזרקה לפי הפירוט הבא: 
 

 ₪ לחודש. 7,050גדולה תומחרה בסך של רקה מז (1
 ₪ לחודש.  2,650בינונית תומחרה בסך של מזרקה ( 2
 ₪ לחודש. 1,250קטנה תומחרה בסך של מזרקה  (3

 4.1.8התעריף שנקבע הינו בהתאם לביצוע כלל הפעולות המפורטות בסעיף 
 לחוזה.  

 

קבלן  למכרז מפרט מה יכלול הטיפול השוטף היומי של ה  4.1.8סעיף 
 במזרקות להלן הפירוט:

 ביקור ובדיקה ויזואלית.  (1
 ניקיון.  (2

 

 ויסות ספיקת המים, הוספת מים לפי הצורך.  (3
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 בדיקת מים.  (4
 

המונעים הצטברות אצות ו/או שקיעת אבנית במים לפי  הוספת חומרים  (5
 . הצורך

 .אביזרי המתקן והבטחת עבודתם התקינהבדיקת   (6
 

נעילת תאי בקרת סגירת ו בדיקה בטיחותית של המתקן לרבות (7
 . המשאבות

 

 בדיקת תקינות המערכות. (8
 

 הביקורת שבוצעה 
 

הביקורת ביקשה לבחון את היקף התשלומים השוטפים ששולמו לקבלן  
והתאמתו לתנאי   2015ועד לחודש ספטמבר  2014במהלך החודשים אוגוסט 

 . 4.1.8המכרז והאם הקבלן ביצע את כל הפעולות המפורטות בסעיף 
 

ולבדוק   2015-2014לקבל את חשבונות העסקה בגין השנים  הביקורת ביקשה
האם תעריפי החיוב אכן תואמים את התעריפים שנקבעו בכתב הכמויות  

   במכרז.
 

 ממצאי הביקורת 
 

 כי:  ,בדיקת הביקורת העלתה 
 

מגיש חשבון בפורמט קבוע המפרט את רשימת המזרקות ועלות הקבלן  (1
בפורמט תואמים את אחזקתן השוטפת בלבד. התעריפים הקבועים 

 התעריף שנקבע על ידי העירייה. 
עבודה שבוצעה על ידי  ה לענמצא פירוט בחשבון המוגש לעירייה לא  (2

הקבלן, לרבות רשימת החומרים בהם נעשה שימוש והבדיקות הנדרשות 
 לביצוע. 

 

לחוזה  'ד 7 הגשת החשבון באופן זה נוגדת את סעיף לדעת הביקורת, 
האסמכתאות אותן יצרף הקבלן  ההתקשרות המפרט את רשימת

 לחשבונות המוגשים לעירייה.  
 

 אגף התגובת מנהל 
 

האגף מגיש את החשבון בצירוף טבלה המציינת את סכומי התגמולים "
ניתנה גישה לחשב האגף ליומני העבודה   ,בגין כל מזרקה ומזרקה. בנוסף

   הממוחשבים כאסמכתאות לביצוע.
 

כל מה שנדרש האגף  דרישות נוספות  ד' לחוזה  7יחד עם זאת אין בסעיף 
 . "להעביר לצורך אישור החשבונות מועבר בהתאם לדרישות הגזברות

 
 הערת הביקורת  

 

הם  כיוון ש מאסמכתאות לביצוע  מהווים ינםיומני העבודה שהתקבלו א
רשימת את  מפרטים ינםא ו, העבודות שבוצעואת  מפרטים ינםא

 . והבדיקות שבוצעו החומרים בהם נעשה שימוש 
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למכרז מפורטות העבודות היומיות הנדרשות  4.1.8כמו כן, בסעיף  (3
 בביצוע התחזוקה השוטפת.

 
לאשר תשלום בגין הגשת חשבון כללי האגף אינו יכול  ,לדעת הביקורת

שאינו מפרט את העבודות שבוצעו, כיוון שאי הפירוט הנדרש מעלה 
 בדבר ביצוע כל העבודות הנדרשות על ידי הקבלן.  ספק

 
 אגף הגובת מנהל ת
 

כי מבחינתנו אין ספק  ,לעיל, אנו שבים ומבהירים  ונ ת"בהמשך להתייחסו 
 ". בביצוע העבודה אף על פי שלא נרשם פירוט מלא לגביה

 
 תגובת גזבר העירייה 

 

לטיוטת דוח הביקורת   6סעיף ב -בדיקת חשבונות שהוגשו לתשלום "
ב כי החוזה קובע  מצוינות האסמכתאות שיש להגיש עם החשבון, עוד נכת 

החשבון יכלול את האסמכתאות המפורטות ויועבר לאישור המנהל  ש
)מנהל האגף מקבל השירות( ולאחר מכן לאישור הגזברות וכי משמעות 
תהליך זה היא  ביצוע שתי בקרות על מנת לוודא התאמתו לתנאי  

 המכרז.  
 

  כי לדעת הביקורת הגשת החשבון  , בהמשך הדיון בדוח בנושא זה נקבע
נוגדת את האופן שנקבע במכרז הואיל ולא צורפו אסמכתאות וכן  
שהעירייה אינה יכולה לאשר תשלום בגין חשבון זה הואיל ואינו כולל 
את פירוט העבודות שבוצעו. כן מציין הדוח שבהתאם לנוהל הגזברות 

 לבדיקת חשבונות נדרשת הוכחת ביצוע לצורך אישור החשבון.  
 

ה נדרשות שתי בקרות לצורך אישור החשבון  כי אכן ע"פ החוז ,יובהר
ואולם אלו הן שתי בקרות שונות במהותן והדרישה עולה בקנה אחד עם 
עיקרון הפרדת התפקידים על פיו ישנו גורם המפקח ומאשר את  ביצוע 

כי באחריות  ,העבודה וגורם המאשר את התשלום. לפיכך יובהר
דא את התאמת  הגורמים במינהל כספים המאשרים את התשלום לוו

החשבון לתנאים המסחריים שבהסכם ובהזמנה קרי אי חריגה מכמות 
ומחיר, תנאי תשלום, קיום תקציב וכיו"ב והוכחת הביצוע הנדרשת היא  
חתימה על החשבון שהוגש ע"י הקבלן. האסמכתאות אשר מצורפות 
לחשבון מיועדות לגורם המפקח על ביצוע העבודה שהוא האגף מקבל  

 יותו לקבלן ולבודקם. השירות ובאחר
 

."]...[ 
 

 תשלומים בגין מזרקות מושבתות .ב
 

"בגין ימי השבתת המזרקה לצרכי אחזקה הקבלן יהא   8.15 בהתאם לסעיף
 זכאי לתשלום תמורה על פי החלק היחסי בהתאם לשיקול דעתו של המנהל" 

על פי הוראת סעיף זה, בעת השבתת מזרקה, הקבלן יקבלן תשלום   ,כלומר
 ן המזרקה המושבתת.יחסי בגי

 

להלן פירוט המזרקות המושבתות החל ממועד התחלת ההתקשרות ועד  
 : 2015חודש נובמבר 
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שם  מספר
תאריך  תאריך השבתה המזרקה

 הפעלה

תעריף 
אחזקת 

 המזרקה
 הערות

1 
סיטי 
 7,050 - 2/10/15 פארק

קיבל   הקבלן
הנחיה להפסיק 
אחזקה שוטפת 
 -במזרקה החל מ

1/11/15 

אחזקה  מבוצעת 7,050 14/10/15 23/6/15 ןנחל עש 2
 שוטפת

3 
מזרקות 

העיר 
 העתיקה

מהמזרקות   2
מושבתות 
מתחילת 

 ההתקשרות

- 2,650  

חצר  4
 העירייה

מושבת 
מתחילת 

 ההתקשרות
- 1,250 

הקבלן קיבל 
הנחיה להפסיק 
אחזקה שוטפת 
 במזרקה החל 

 14/10/15 -מ

 מבוצעת אחזקה 1,250 - 25/2/15 יד לבנים 5
 שוטפת

6 
ה יעסל

מבוצעת אחזקה  1,250 08/10/15 05/7/15 וינגייט
 שוטפת

7 
צומת 
 -רמות

 נירוסטה
מבוצעת אחזקה  1,250 26/10/15 31/8/15

 שוטפת

8 
קריית 

 1,250 - 09/2/15 הממשלה

הקבלן קיבל 
הנחיה להפסיק 
אחזקה שוטפת 
 -במזרקה החל מ

14/10/15 

9 
מזרקות 
פארק  

 אוסטרליה

מושבת 
לת מתחי

 ההתקשרות
מבוצעת אחזקה  1,250 -

 שוטפת

 24,250 סה"כ

 

 
מהטבלה לעיל ניתן לראות את פירוט המזרקות המושבתות ואת פרק הזמן  

 בהן המזרקות הושבתו. 
 
 
 
 

 הביקורת שבוצעה 
 

בתשלום לקבלן בגין מזרקות   קיזוז יחסיהביקורת ביקשה לבחון האם בוצע 
   מושבתות.

 
 ממצאי הביקורת  

 

כי העירייה העבירה תשלומים מלאים בגין   ,ביקורת העלתהבדיקת ה
להלן   .8.15 בניגוד לסעיף 2015מזרקות מושבתות עד לחודש אוגוסט 

 הפירוט: 
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בחודשים יוני, יולי כי  , בדיקת הביקורת העלתה - מזרקת נחל עשן (1
בגין מזרקה זו על אף שמזרקה   שולם לקבלן תשלום מלא 2015ואוגוסט 

 חודשים אלו. זו הייתה מושבתת ב
 

 שולם לקבלן מחצית מהתעריף שנקבע במכרז.   2015בחודש ספטמבר  
 

מדובר בשלוש מזרקות שתומחרו יחדיו. שתים   -  מזרקות העיר העתיקה (2
 מהמזרקות מושבתות ומזרקה אחת פעילה.  

 

בל  י, הקבלן ק 2015לחודש ספטמבר  לבין 2014בין החודשים אוגוסט 
ות הן על המזרקה הפעילה והן על תשלום מלא על אחזקת שלוש המזרק

 ות.  ת המזרקות המושב
 

עד   2014כי בחודשים אוגוסט  ,בדיקת הביקורת העלתה - חצר העירייה (3
שמזרקה  על אף , שולם לקבלן תשלום מלא בגין מזרקה זו 2015ספטמבר 

 זו הייתה מושבתת בחודשים אלו. 
 

חזקה , הקבלן קיבל הנחיה להפסיק א 2015באוקטובר  14החל מתאריך 
 שוטפת במזרקה זו.

 

בהתאם למכרז, העירייה  הנחייה זו אינה תקינה. לדעת הביקורת
מהווה עילה  ינוא קיזוז בתשלום  .רשאית לקזז בגין מזרקות מושבתות

 להפסקת התחזוקה השוטפת.
 

בחודשים פברואר עד ספטמבר  כי ,בדיקת הביקורת העלתה - יד לבנים (4
מזרקה זו על אף שמזרקה זו הייתה  בגין  שולם לקבלן תשלום מלא , 2015

 מושבתת בחודשים אלו. 
 

כי בחודשים יולי עד ספטמבר  ,בדיקת הביקורת העלתה - ה וינגייטיעסל (5
בגין מזרקה זו על אף שמזרקה זו הייתה  שולם לקבלן תשלום מלא 2015

        מושבתת בחודשים אלו. 

מבר ספט , כי בחודשבדיקת הביקורת העלתה - צומת רמות נירוסטה (6
, שולם לקבלן תשלום מלא בגין מזרקה זו על אף שמזרקה זו הייתה  2015

 מושבתת בחודש זה. 
 

כי בחודשים  , בדיקת הביקורת העלתה - מזרקת קריית הממשלה (7
שולם לקבלן תשלום מלא בגין מזרקה זו על  2015פברואר עד ספטמבר 

 אף שמזרקה זו הייתה מושבתת בחודשים אלו. 
 

, הקבלן קיבל הנחיה להפסיק אחזקה  2015טובר באוק  14החל מתאריך 
 שוטפת במזרקה זו. 

 

בהתאם למכרז, העירייה   ת הביקורת, הנחייה זו אינה תקינה.לדע
מהווה עילה  ינוא קיזוז בתשלום  מזרקות מושבתות. רשאית לקזז בגין

 להפסקת התחזוקה השוטפת.
 

כי בחודשים  ,בדיקת הביקורת העלתה - מזרקות פארק אוסטרליה (8
, שולם לקבלן תשלום מלא בגין מזרקה  2015עד ספטמבר  2014אוגוסט 

   זו על אף שהייתה מושבתת בחודשים אלו. 
 

הקבלן קיבל הנחיה להפסיק אחזקה שוטפת  - מזרקת סיטי פארק (9
 .  2015נובמבר   חודשבמזרקה החל מ
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 בהתאם למכרז, העירייה הנחייה זו אינה תקינה. לדעת הביקורת
מהווה עילה  ינוקיזוז בתשלום א  זרקות מושבתות.רשאית לקזז בגין מ 

  להפסקת התחזוקה השוטפת.
 

 אגף התגובת מנהל 
 

נושא קיזוז התשלומים למזרקות מושבתות נתון להחלטת האגף  "
 העירייהבהתאם לשיקולים מקצועיים שנלקחו בחשבון ובהתאם לחוזה )

סעיף )עבודות אחזקה והפעלה(  4כך מצוין בפרק  (רשאית ולא  חייבת 
לא בוצעו עבודות אחזקה שוטפות באותו שבוע עבודה, במלואן או "  4.1.7

ות את החלק היחסי בגין העבודות המפקח להורות לנכ רשאיבחלקן, 
שלא בוצעו מהכספים המגיעים לקבלן על הוראות חוזה זה והכל  

 לשיקול דעת המפקח.בהתאם 
 

עברות אלי  כי בהתאם לחוות הדעת שמו , הריני להבהירבהזדמנות זו 
 הישיבות השבועיות והן במהלך היוםמעת לעת מהמפקחים, הן במהלך 

מתבצעת עבודה בשטח בהתאם להנחייתם ולשביעות רצונם גם כאשר  
 המזרקה מוגדרת כלא פעילה.  

 
קיזוז מחשבונות הקבלן לא מתבצע באופן אוטומטי, אלא צריך להתייחס  

 ישור החשבון.  למכלול הנסיבות והעובדות המצויות בידי בעת א 
 

בוצעה עבודה במזרקה גם כאשר היא הושבתה ובניתוח כלכלי שבוצע על 
עשוי להיות גבוה  לותיים התברר שתשלום על בסיס שעות רגידי המפקח 

   יותר מתשלום שוטף בגין אחזקה קבועה.
 

בהתייחס לעלות מול תועלת החלופה שנבחרה הינה סבירה וכללה  
יוצא מכך גם על קבלת אחריות על חלק שמירה על רצף העבודה וכפועל 

מהמוצרים שמותקנים במזרקה אשר אי הפעלתם באופן שוטף גורמת 
 . "להתיישנותם

 
 הערת הביקורת  

 

כי קיזוז התשלום לקבלן נתון לשיקול   ,הביקורת מסכימה עם הטענה
ע ניתוח  וביצבנוגע לסבר מנהל האגף , היחד עם זאת דעתו של האגף.

כי ניתן לקזז בגין   ,הקובעות הוראות המכרז תואם את  ינואכלכלי 
 . שבתות באופן רוחבימזרקות מו

 
 
 

 : דיון בנוגע לתשלום השוטף לקבלן
 

בין גורמים שונים בעירייה באשר לתשלומים השוטפים   חילוקי דעות קיימים 
 המשולמים. 

 
כי יש לקזז   ,מנהל תפעול חשבומנהל המחלקה  שלעולות טענות  גיסא חדמ

יחסי את התשלום על מזרקות מושבתות כפי שעולה מסעיף    לקבלן באופן
 "רשאי המנהל לשלם בגין ימי השבתת מזרקה תשלום יחסי". 8.15למכרז 
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כי גם במקרים בהם   , אגףההוסבר לביקורת על ידי מנהל  אידך גיסא מו
המזרקה מושבתת, הקבלן מגיע אל המזרקה מבצע טיפול שוטף וניקיון  

מנהל האגף קיימת חשיבות מרובה לטיפול השוטף  סביבתי למזרקה. לדברי 
שמבצע הקבלן, כיוון שכאשר המזרקה אינה מתוחזקת באופן שוטף נגרם 
נזק למזרקה ובעתיד במידה וירצו להפעיל את המזרקה מחדש, עלות  

 יותר מהתשלום השוטף לקבלן.    ההיה גבוהתההפעלה 
 

על אחזקת מזרקות   מוכן לקבל תשלום יחסי ינו א, כי הצהירהקבלן מבחינתו  
מושבתות, ועל האגף/ המחלקה להחליט האם לאפשר לקבלן להגיע למזרקה  
ולשלם תשלום מלא, או לחלופין הקבלן יפסיק להגיע לטפל במזרקה ולא  

 ישולם לו כלל בגין המזרקה. 
 

אינה עומדת בתנאי החוזה, כיוון שבעת   הקבלן הצהרתלדעת הביקורת 
ייה, הוא התחייב להישמע להוראות  הסכם עם העירהחתימת הקבלן על 

המכרז ולהסכם שנחתם ולפעול בהתאם, כך שהצהרת הקבלן אינה  
 מתקבלת על הדעת. 

 
 מסקנת הביקורת 

 

  .מני הזנחה במקוםיבביקור שערכה הביקורת במזרקת סיטי פארק נראו ס 
 

כי "בגין ימי השבתת המזרקה לצרכי אחזקה הקבלן יהא זכאי   ,במכרז נכתב
  רה על פי החלק היחסי בהתאם לשיקול דעתו של המנהל" לתשלום תמו 

כלומר תחזוקת מזרקות מושבתות הינה סוגיה המצוינת במכרז. אי לכך,  
הקבלן מחויב לטפל גם  ,אגף לאכוף את תנאי המכרזהלדעת הביקורת על 

 במזרקות שאינן פועלות ולקבל תשלום יחסי בגינן וכך ראוי לפעול. 
 

 לדעת הביקורת: 
דיון בו יוחלט מה החלק היחסי שיקוזז לקבלן, בגין המזרקות ש לקיים י (1

 המושבתות ולפעול בהתאם להחלטה זו.
במידה והקבלן לא ישתף פעולה ויפעל בניגוד להוראות המכרז על   (2

 העירייה לשקול את המשך ההתקשרות עם הקבלן.
 

 אגף התגובת מנהל 
 

ה. יחד עם בימים אלה מתנהל דיון בין הקבלן למנהל הכספים בנושא ז "
זאת יוכנס נוהל עבודה מוגדר לגבי מזרקות מושבתות אשר יוטמע במכרז 

 . "הבא
 
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

התשובה שנתן לי מנהל האגף כאשר טענתי בפניו שהקבלן אינו יכול  "
כי עליו להמשיך לקבל   ,יתהילבצע אחזקה שוטפת במזרקות הסגורות ה 

וצאות החודשיות הקבועות  תשלום מלא על מזרקות סגורות בעקבות הה
   . של הקבלן כמו כימיקלים, עובדים רכבים ועוד

 
כי הדבר נעשה בניגוד למכרז פעם אחר פעם   ,טענתי בפני מנהל האגף 

מזרקות   4וזאת עוד לאחר שקבלן המזרקות הודה שהוא קיבל לידיו 
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קריית   סגורות מתחילת עבודתו בעיריית באר שבע הכוללות את מזרקות
   .לבנים הממשלה ויד

 
לאחר שהתקבלה החלטה בעירייה ומנהל האגף קיבל הנחייה להפסיק  
לשלם לקבלן באופן מלא על מזרקות סגורות, בחר מנהל האגף לתת 

יה, )חצר העירילחלוטין ה לא להגיע לשטח המזרקות הסגורות הנחיי 
במקום לדרוש מהקבלן כן לבצע עבודת קריית הממשלה וסיטי פארק( 

הסגורות כפי שמסמכי המכרזים מחייבים, אם בכלל  ניקיון במזרקות 
קיים צורך ולפי העבודה בפועל יש לשלם לקבלן בלבד ולא לשלם לו על  

 עבודה שלא נעשית. 
 
יש לתת את הדעת על כך שלפני קבלן המזרקות הנוכחי היה קבלן  [.].. 

מזרקות שכן קיזזו לו באופן יחסי על מזרקות סגורות ומאידך לקבלן 
הנוכחי  ניתן תשלום מלא גם על מזרקות סגורות ללא שום המזרקות 

 . "הצדקה
 

 תגובת גזבר העירייה 
 

כי הגזברות קיימה דיון עם יועמ"ש העירייה והאגף אשר בו   ,יובהר"
 הינה  רטרואקטיבית לקבלן תשלומים שהפחתתנקבע ע"י היועמ"ש "

". כמו כן בישיבה שהתקיימה עם יועמ"ש העניין בנסיבות בעייתית
 סכומים יושבו לאעירייה, האגף וגורמי הגזברות כולל הח"מ נקבע ש ה

  פרטנית  ישיבה תתקייםוש  הבקרים על תשלומים בגין מחשבונו שקוזזו
 להגיע  הצדדים ינסו במסגרתה הקבלן עם והכספי המקצועי הצוות של

  הלשכה י" ע ותאושר שתיבדק הקבלן עם  העתידית ההתנהלות  על להסדר
הסכם המסדיר התנהלות זו והוא עתיד להיחתם   ואכן הוכן .המשפטית
 . "בימים אלו

 
 ות בגין עבודות שינויים חשבונ .ג

 

בכתב כמויות בגין עבודות שינויים נקבעו תעריפי   2במכרז בחלק יא' 
 התשלום בגין סוגי העבודות השונות.  

 

חשבונות   38התקבלו  2015ספטמבר בין ל 2014בין החודשים ספטמבר 
 ₪.  397,000 -עבודות שונות בהיקף כספי העומד על כ עסקה בגין הזמנות 

 
 הביקורת שבוצעה 

 

ובדקה את   עבודות שינוייםחשבונות עסקה בגין  ה הביקורת דגמה עשר
 הנושאים הבאים:

 תואמים את התעריפים שנקבעו בכתב הכמויות.  תעריפי החיובהאם  (1
הקבלן הגיש את החשבון לאחר ביצוע העבודה בגינה הוגש  האם  (2

 . החשבון
 

ב לבצע  יהקבלן לא חייב את העירייה בעבודות אותן הוא מחוי האם  (3
 במסגרת המכרז ללא תוספת עלות. 

 

בכל הנוגע להתקנת ציוד, האם הקבלן התקין ציוד בהתאם למפרט   (4
 המכרז. 

 
 חשבונות שנדגמו:ה להלן פירוט 
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 חודש שנה
מספר 
חשבון 
 עסקה

סכום כולל מע"מ  סכום בש"ח
 בש"ח

 הערה/
 ממצא

 (א) 120,966 - 40023 דצמבר 2014

 )ב( 8,976 7,607 40020 נובמבר 2014

 תקין 9,995 8,470 40018 נובמבר 2014

 תקין 9,027 - 40096 יולי 2015

 תקין  58,858 53,273 40068 מאי 2015

 תקין 40,521 34,340 40025 דצמבר 2014

 תקין  20,060 17,000 40003 ספטמבר 2014

 תקין 19,730 16,720 40038 מרץ 2015

 תקין 19,707 17,370 40077 יוני 2015

 תקין 10,615 8,896 40114 ספטמבר 2015

 
   התקנת בקרים ( א

 

כי הקבלן יבצע "אספקה והתקנה של בקר תוצרת   ,במפרט המכרז נכתב
כולל חיבורו למערכת, תכנותו, ואחריות  VISON 120יוניטרוניקס דגם 

 לשנה". 
 

בגין   40023לן הגיש חשבון עסקה מספר הקב 2014בחודש דצמבר 
 ₪.  120,966בקרים ושולם בגינם לקבלן סך של   18אספקת  

מנהל  ואחראי תחזוקה באגף האחזקה )מפקח(  חתומיםהחשבון על 
החתימה ע"ג החשבון מהווה הוכחת ביצוע על אספקת  יודגש, כי  אגף.ה

   הבקרים ע"י הקבלן. 18
 

הל האגף מסר, כי מנהל מנ  מנהל המחלקה לא חתם על החשבון.
על  לחתום  היה  ל וולכן לא יכ 2015החל את עבודתו בחודש מרץ  המחלקה 

 . 2015חשבון שאושר בחודש ינואר 
 

 ממצאי הביקורת 
לאחר  תמורה מלאה לקבלן  שולמהכי  ,בדיקת הביקורת העלתה  (1)

באופן חלקי בלבד, עוד בטרם חוברו  והתקנתם אספקת הבקרים 
 למערכת ותּוכנתו. 

 

כי אספקת הבקרים והתקנתם בלי לחברם למערכת   ,צייןש לי
 ותכנותם, חסרת משמעות ולא ניתן לבצע בהם כל שימוש. 

 

  לדעת הביקורת התשלום בגין הבקרים היה צריך להתבצע לאחר 
 ביצוע כל הפעולות שצוינו לעיל. 

 

ולא דגם   VISON 130יוניטרוניקס דגם הבקר שסופק הינו בקר מסוג   (2)
VISON 120  שצוין במכרז.כפי 

 

לאחר אספקת הבקרים והתקנתם באופן חלקי, נמסרו הבקרים,    (3)
  . לבית תוכנה לצורך הטמעת התוכנה והתאמתם לצרכי העירייה 
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בעיות בתוכנה והבקרים פורקו   התגלו לאחר שהותקנו הבקרים 
 בחלק מהמזרקות. 

 

כי מותקנים פיזית במזרקות   ,נמסר לביקורת 2015בחודש אוקטובר   (4)
בקרים אינם מותקנים   13 -בקרים שהוזמנו, ו 18מתוך בקרים  5

 ונמצאים באגף האחזקה לאחר שהטמעת התוכנה נכשלה. 
 

לא הוחזרו לקבלן ומוחזקים  הביקורת ביקשה לדעת, מדוע הבקרים   (5)
 לו אינם תקינים. באגף האחזקה, אם בקרים א

 

הוחזרו  שלא הותקנו, הבקרים  13 כי ,הביקורת נענתה מענה לכךב
 בגין הבקרים.  קיזוז לקבלןובוצע לקבלן 

 

על ידי  מהקבלן   שני קיזוזיםכי אכן בוצעו  ,מבדיקת הביקורת עולה 
 : העירייה

)כחצי שנה לאחר   2015ביולי  26בוצע בתאריך  קיזוז ראשון •
 בקרים.   ₪8 בגין  53,755בסך  התשלום( 

)כשנה לאחר התשלום(   2015בנובמבר  23קיזוז שני בוצע בתאריך  •
 בקרים נוספים.   ₪5 בגין    33,597בסך 

 

בקרים שלא הותקנו והוחזרו   ₪13 בגין  87,352סה"כ קוזז סכום של 
 לקבלן.

 
היה צריך  בוצע בניגוד להוראות הנוהל ולדעת הביקורת התשלום לקבלן 

ותכנותם. לאחר   הבקרים, חיבורם למערכת  כללהתבצע לאחר התקנת 
הקיזוז מייד לאחר  שהתשלום הועבר לקבלן, היה על האגף לבצע את 

  ם נכשלה.שהתקנת הבקרי
 

 אגף התגובת מנהל 
 

למערכת   לל נושא השליטה מרחוק הוחלט לעבור מתוך רצון לקדם את כ"
בקרים,  כאשר  18בקרה חדשנית מהקיימת, במקביל יצאה הזמנה וסופקו 

היה עיכוב בהטמעת התוכנה וביישום השליטה מרחוק. לאחר דיונים  
ן סביר להטמעה שנדרשה ומאחר והתוכנה לא  ממושכים ומתן פרק זמ

הייתה לשביעות רצונם של המפקחים בוצעו שני קיזוזים יחסיים בהתאם 
   למבוצע בשטח.

 
 -)אם אין מנסים כשל  -מבחינתי הניסיון לעבור למערכת בקרה מתקדמת 

 ".וחזרו לקופת העירייהוהכספים ששולמו בגין סעיף זה ה אין יודעים(
 

 לקה המחתגובת מנהל 
 

  6/2015בחודש בקרים בלבד(  5)אספקת הבקרים והתקנתם באופן חלקי "
ניתי למנהל  פ  .]...[ 12/2014בניגוד לחשבון עסקה שנחתם בתאריך  וזאת

ושתפתי אותם על כך שהקבלן קיבל  ( 5/2015)בתאריך האגף וגזברות בנושא 
  כסף שלא מגיע לו טרם ביצע את העבודה למרות שפניתי בע"פ ואף בכתב

נה כפי  לקבלן מספר פעמים וביקשתי ממנו שיתקין את החומרה והתוכ 
 שהוא מחויב בחוזה. 

 

הבקרים   ומנהל האגף החליטו לצלם קבלן המזרקות 7/15בתאריך ]...[ 
  מותקנים במזרקות ללא חיווט ותוכנה לשם הצדקת התשלום שהקבלןה
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גה  בפועל, הבקרים לא היו מחוברים ומותקנים והיה מדובר בהצ  קיבל. 
 בלבד. 

 
ולכן הקבלן סיפק   באריזהבקרים(  13)ו בקרים חדשים סופק  9/15בתאריך 

  ולא כפי שצוין בביקורת. ...את הבקרים למשרדים
 

לאחר חודש וחצי שהבקרים החדשים נמצאים במשרד  17/10/15בתאריך 
 . בקריםהמפקחים מנהל האגף נתן הוראה לקבלן לקחת את ה

אצל גזבר העירייה בעקבות בקשותיי על   נקבעה פגישה 18/10/15בתאריך 
אי הסדרים במחלקה. גזבר העירייה זימן את מנהל האגף והמפקחים, חשב 

. בפגישה זו הסברתי שוב שבפועל הותקנו רק  ועמ"ש ועורכת הדיןהכספים, י 
ולכן בוצע הקיזוז הנוסף לקבלן  בקרים ולא כפי שמציין מנהל האגף  5

 . "האגף  בניגוד לדרישת מנהל
 

 ז'בוטינסקי   פוץ מזרקת יוהנהשי ( ב
 

 ₪   9,027על סך  40096הקבלן הגיש חשבון עסקה מספר  2015בחודש יולי 
 על ביצוע שיקום תאורה למזרקת "יוהנה". 

 
, השיפוץ במזרקה נדרש בעקבות הצפה של חדר  המחלקהלדברי מנהל 

 המכונות של המזרקה. לדבריו ההצפה קרתה בעקבות מחדל של הקבלן. 
 

מנהל המחלקה  ע"י מפקח מזרקות ומיצגי מים )מפקח(. חתםנ החשבון 
   לא חתם על החשבון. 

 
)ה( לחוזה ההתקשרות נכתב, כי "בגין ביצוע עבודה שאינה  30בסעיף 

בהתאם לדרישות ו/או אינה עומדת בתקנים ו/או בסטנדרטים, הכל לפי 
₪ כפיצוי מוסכם,  2,000החלטת המנהל, ישלם הקבלן לעירייה, סך 

 כל מקרה.בגין 
 

 תגובת מנהל המחלקה 
 

ביצע קבלן המזרקות איטום לצינור קוברה שמשמש  3/15בתאריך "
כשרוול לכבלי החשמל שנמצא בשוקת העליונה של המזרקה. לאחר 
שלושה חודשים ביצע קבלן המזרקות עבודה להשחלת הכבלים וסידור 

 התאורה הכוללת קופסת חיבורים בשוחת התאורה.  
 

שוחת התאורה הוצפה  10/15שים נוספים בתאריך לאחר שלושה חוד
מפריצת האיטום הלקוי בצינור הקוברה שמשמש כשרוול לכבלי חשמל  
וכתוצאה מכך פרצו מים מהצינור לתוך שוחת התאורה ונהרסה קופסת 

 החיבורים קומפלט. 
 

העברתי לידי מנהל האגף את הממצאים לנזק בחר מנהל   ... לאחר בירור
   ."ום לקבלן ולא לדרוש מהקבלן אחריות לנזקהאגף לאשר את התשל

 
 ממצאי הביקורת 

 

כי הנזק למזרקה  ,הנ"לאגף טען ה מבירורים שערכה הביקורת עם מנהל 
 נגרם ע"י קבלן המזרקות אלא ע"י גורם אחר.  לא
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 כפי שתוארה על ידי מנהל האגף:  השתלשלות הענייניםלהלן פירוט 

 

מוקד איבוד מים   פקחים זיהו המ 2015בתחילת חודש מאי    (1
לביצוע עבודות אחזקה של  מהמאגר, בוצע סיור משותף עם הקבלן 

ווי אחד  בלי קבלן א'(  -דרכים ותשתיות ברחובות העיר )להלן 
כנית עבודה מפורטת בהתאם  ממפקחי המחלקה, וגובשה ת

לסיכומים שסוכמו בסיור כולל איטום ראש הצינור משוקת  
   הגלישה.

 

  ' אקיבל מנהל המחלקה הצעת מחיר מקבלן  ,2015במאי  27בתאריך    (2
 בגין העבודה הנדרשת, ללא שיתוף גורמים נוספים בהזמנת העבודה. 

 
 ה מחלקהתגובת מנהל  
   

העבודה בוצעה בתיאום מלא עם כלל העובדים במחלקה ואישור  "
ביקש את אישור מנהל האגף לצורך העבודה   א'. קבלן ל האגףמנה

 ". א אישורו ולא הסכים לבצע את העבודה לל
 

גילה נזקים כבדים שנגרמו   פקחים אחד המ 2015ביוני  3בתאריך    (3
, שנגרמו בעקבות העדר  א'למזרקה בעקבות ביצוע עבודת קבלן 

מקצועיות וחוסר פיקוח וידע של הקבלן בנוגע לטיפול בחדר  
 המשאבות. 

 

הגיש חשבונית בסך   המזרקות  קבלן  2015ביוני  24-ו 23בתאריכים    (4
 גין החלפת הציוד שנהרס. ₪ ב  6,962

 
 המחלקה תגובת מנהל 

  

 בגין: ₪  6,608על סך  40083הקבלן הגיש חשבון עסקה "
  לכל ₪  2400של  בסך "4שני מגופי טריז  אספקה והתקנה של .1

מ"מ   160בקוטר  p.v.cבפועל הותקנו שני אלחוזרים  מגוף.
שנהרסו והוחלפו ועלותם הכספית אינה דומה למחיר מגופי טריז  

 חברת "רפאל" או שוות ערך.של 
 

בפועל שולם סכום מופרז עבור מוצר נחות שסופק על ידי הקבלן,  
 וזאת בניגוד לעמדתי. 

 

  125-160בקטרים  p.v.cאספקה והתקנה של שני אביזרי חיבור  .2
שהתקנת ציוד  מצוין במכרז  .לכל אביזר₪  400של בסך מ"מ 

ז( ואין צורך  לאביזרים נלווים כלולים בהתקנת הציוד )מגופי טרי
 . לשלם גם על אביזרים אלו בנוסף לתשלום

 
 :בגין שני סעיפים  ₪ 354על סך  40084נחתם חשבון עסקה  , בנוסף

    .₪ 100של  סךב .p.v.cאספקה והתקנה של אביזרי חיבור  .1
 

ציוד זה הותקן לצורך הצינור של שטיפת המסננים שמחזיר את  
קבלן  עבודה של למאגר המים לאחר הסינון ואינו קשור ל המים 

יתרה מכך אם הציוד הוחלף בעקבות בלאי לציוד אז עלות   .'א
הציוד צריכה להיות מהאחזקה השוטפת של קבלן המזרקות  

 . א תשלום נוסף לקבלן המזרקותלול
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₪.   200של  ך בס p.v.cעל אספקה והתקנה של שני אביזרי חיבור  .2
שת  שמגיע מרציוד זה הותקן לצורך צינור מילוי המים למאגר 

 .' קבלן אאינו קשור לעבודה של  ו המים העירונית 
 

אם הציוד הוחלף בעקבות בלאי לציוד אז עלות הציוד צריכה  
להיות מהאחזקה השוטפת של קבלן המזרקות ולא תשלום נוסף  

 לקבלן המזרקות. 
 

כי ככל הנראה   ,נתגלה במהלך סיור שגרתי 2015באוקטובר  6בתאריך  (5
ור העשוי להוביל מים מהשוקת  נתלש האיטום הזמני בראש הצינ

 . "לשוחת התאורה ואכן כך היה
 

   המחלקהתגובת מנהל 
 

לן המזרקות ותועד  באיטום הצינור היא עבודה שבוצעה על ידי ק"
יה על ידי  האיטום בוצע בצורה לקו  .10/15בתאריך בבירור שביצעתי 

בניגוד לדבריו של מנהל האגף   'קבלן המזרקות ולא על ידי קבלן א
הסיבה שמנהל האגף   ידי התכתובות המצורפות.  להוכיח זאת על וניתן

על כך שהקבלן   'היא בעקבות הבירור שביצעתי בסעיף ג ,מציין זאת
וכל העבודה הוצפה בשוחה  ₪  9,027על סך  40096הגיש חשבונית 

 ". והתאורה נהרסה וכל זה שלושה חודשים אחרי ביצוע העבודה 
 

 : עניינים שתוארה לעיללהלן פירוט הליקויים בהשתלשלות ה
 

ביצע עבודה על מזרקת יוהנה וגרם נזקים למזרקה, תיקון   א'קבלן  (1
מדוע קבלן  הנזק בוצע על ידי קבלן המזרקות. מכאן עולה השאלה 

 . המזרקות לא ביצע את העבודה מלכתחילה
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

.  מ"מ 160, ניזוקו שני  אלחוזרים ותיוצע איטום שבעקבבי א'קבלן "
שני   .א'קבלן איטום בוצע כפי שהמחלקה כולל מנהל האגף דרשו מה

האלחוזרים שניזוקו הוחלפו על ידי קבלן המזרקות וכפי שציינתי  
אחר   "תורגם" המחיר של שני האלחוזרים בכתב הכמויות לסעיף

יש   24/2014במכרז  חוזרים. במכרז שלא משקף את מחיר האל
  350ם פוליאוראה בסכום שזה איטו 8.8.0013התייחסות אחת בסעיף 

 .  "שח למ"ר
 

 : קבלן המזרקות
 

הוא מפסיד  סירב לבצע את העבודה מלכתחילה, כיוון שלטענתו  .1
 . כסף במימוש סעיף זה

צע איטום חלקי במאגר המים אבל כשל כפי שהוא ציין  יב .2
 במכתבו. 

  ' בקבלני משנה כמו קבלן א אינו קבלן איטום והוא משתמש  .3
ה: איטום שחות התאורה והמים  לדוגמ  לביצוע משימות איטום 

הנחת צנרת באדמה  במזרקת הרכבת ומזרקת גרנד מזרחי, 
במזרקת גן שפריר, החלפת אבנים משתלבות במזרקת מכללות  

 בניית תשתית כולל איטום.
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צעת מחיר לצורך העבודה  קבלן המזרקות דרש על ידי הכי  ,ייןש לצי
 .  "לביצוע העבודה₪   50,000ביותר על סך   סכום מופרז

 

   א'. קחו על עבודת קבלןילא פ פקחים קבלן המזרקות ו/או המ  (2
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

, שכן זהו תפקידם של  'קבלן המזרקות אינו צריך לפקח על קבלן א
בזמן העבודה אך בחר  היה נוכח  יםאחד המפקח .המפקחים בלבד
   .לעזוב את האתר

 

 ורש הבעיה.קבלן המזרקות החליף רק את הציוד שנהרס ולא טיפל בש (3
 

 המחלקה תגובת מנהל 
 

 . . קבלן המזרקות אינו קבלן איטום
 

כלומר כארבעה חודשים לאחר ביצוע   2015באוקטובר  6בתאריך  (4
 , נראה כאילו נתלש האיטום הזמני. 'אעבודת קבלן 

 

לא הוחלף  בהקשר לכך לביקורת לא מובן מדוע האיטום הזמני 
  העבודה הזמנית. בארבעת החודשים שחלפו מביצוע  לאיטום קבוע 

באופן מיידי לטיפול   חלקה לא פעלה מבנוסף, עולה השאלה מדוע ה 
 בצינור ובכך למנוע את הרס התאורה. 

 
 המחלקה תגובת מנהל 

 

', איטום  "סעיף זה הוצא מהקשרו ואינו תואם את עבודת קבלן א 
הצינור היא עבודה שבוצעה ע"י קבלן המזרקות בצורה לקויה ע"י  

 קבלן א'." 
 

היה לבצע את העבודה  מפקחיםהיקורת, על מנהל המחלקה ולדעת הב 
 שנדרשה מלכתחילה בשיתוף קבלן המזרקות. 

 
היה על מנהל המחלקה  'א כמו כן, לאחר ביצוע העבודה על ידי קבלן 

לפעול על מנת לטפל בשורש הבעיה ולפעול על מנת לגמור את העבודה  
ום הזמני נתלש כי האיט  ,בעת הגילוי הנדרשת בהתאם לתכנון הראשוני.

 לפעול באופן מיידי לאיטומו.  חלקהמ היה על ה
 אגף התגובת מנהל  
 

 . "האגף מסכים עם ממצאי הביקורת"
 

 תגובות המבוקרים . 7
  

והתייחסות האגף לסעיפים   2016במרץ  4 -תגובתו ב מסר את  מנהל האגף 
 להלן ההתייחסות הכללית:    שנבדקו מובאות בגוף הדוח.

 

ני מברך על הביקורת המקצועית שנעשתה במהלך תקופה  אפתח ואומר כי א"
 ארוכה בתחום מחלקת המזרקות ומיצגי המים. 

 
]...[ 
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כי בהמשך לביקורת ובהתאם ליישום הסעיפים שדורשים   , אבקש להבהיר

תיקון והתייחסות אנו נמשיך לבנות את תחום אחזקת מזרקות המים אשר 
 נולד ונבנה בשנים האחרונות. 

 
למזרקות   ונה מנהל מחלקהמ בהתאם לבקשתי 3/2015ודש מהלך שהחל בח

ולמיצגי המים בכוונה לקדם את התחום המתפתח, להגביר את הפיקוח ולשפר  
 ככל שניתן את רמת האחזקה, הבקרה והתפעול בתחם זה. 

והפרוט על   ליומני עבודהכי מרבית הדוח מתייחס  ,לגוף הדוח אבקש להבהיר
כי עדיין   ,שכן יש לזכור שיש לרדת אליהם לרבות הרזולוציות גבי היומנים 

מדובר בעובדי אחזקה אשר מצויים בשטח רוב שעות היום כאשר הרזולוציות  
אינן מוגדרות באופן חד משמעי במכרז הקיים ו/או בנהלי   -שמתוארות 

 העירייה. 
 

שכולל בין היתר   מכרז חדש כמו כן בתוך מספר חודשים עתיד לצאת לפרסום 
שהתגלו כתחומים אפורים, תחומים שדורשים סעיפים  את כלל התחומים 

ספציפיים על אף שהמכרז הקיים נבנה באמצעות יועץ מוכר ובעל ניסיון עשיר  
 בתחום. 

מכרזים בחיפוש אחר חברת אחזקת   3פורסמו  2014עוד הוסיף, כי בשנת 
מזרקות עד אשר נבחר קבלן שענה לקריטריונים של היועץ מומחה בתחום  

 את המכרז. אשר בנה וערך
 

הוא קיבל את   -לא בנה את המכרז  את הנושא מאחר והאגף להדגישאבקש 
שירותיו של יועץ חיצוני מומחה בתחום שערך ובנה את המכרז ואנו מקבלים  

 את המלצותיו. 
 

העבודה מפוקחת ע"י מפקחי השטח שעובדים תחת מחלקת מזרקות ומיצגי  
   מים שהינה אחת ממחלקות אגף האחזקה העירוני.

 
".]...[ 
 

התייחסותו לממצאים שולבה   2016במרץ  13 –מסר תגובתו ב  גזבר העירייה 
 בדוח הביקורת להלן התייחסותו הכללית: 

 

קראתי את דוח הביקורת בנושא שבנדון ובאופן כללי ברצוני להבהיר כי יש  "
לבצע הפרדה בתחומי האחריות לעניין אישור חשבונות לתשלום בין הבקרה  

האגף מקבל השירות לבין הבקרה הכספית המתבצעת ע"י   המתבצעת ע"י
גורמי מינהל כספים ועל כן לאורך כל הדו"ח כאשר נרשם: "העירייה  
נדרשת..." או "העירייה רשאית..." וכיו"ב יש להבהיר מי הוא הגורם  

 . "שבאחריותו לבצע זאת
 

  והתייחסותו לממצאים שולבה   2016במרץ  21  –מסר תגובתו ב  מנהל המחלקה
בדוח הביקורת, למעט מקרים בהם הוא לא התייחס לממצאים אלא העיר  

 המזרקה ביוהנה ז'בוטינסקי(.שיפוץ הערות על הכתוב בדוח )למעט בנושא 
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 סכם פשרהה .8
 

נחתם הסכם פשרה בין העירייה   2016מרץ ב 27 -לאחר מועד סיום הביקורת ב 
בין הצדדים התגלעו מחלוקות בנוגע  הואיל ו ]...[ " לבין הקבלן וצויין כלהלן:

לתשלום תמורה בגין עבודות שבוצעו ללא הזמנת עבודה חתומה ומאושרת  
מראש בגין קיזוזים חד צדדיים ובגין גובה תמורה מוסכמת עבור אחזקת  

 ". מזרקות מושבתות/לא פעילות
 

לאחר שהעירייה מצאה, כי טיעוניו הכלכליים של הקבלן ביחס לתשומות  
ושקעות על ידו במזרקות מקובלים עליה וכי גם בחוזה חסר בנוגע לאחזקת  המ

מזרקה לא פעילה, הגיעו הצדדים להסכמות ביניהם לסילוק סופי, מלא  
 ומוחלט של כל הטענות הצדדים האחד כלפי רעהו כפי שיפורט להלן: 

 

 במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
כל הטענות/תביעות/דרישות הצדדים זה  לסילוק סופי מלא ומוחלט של   .2

 כלפי זה, בנוגע למחלוקת בין הצדדים הגיעו הצדדים להבנות שלהלן: 
 

העירייה לא תבצע קיזוז רטרואקטיבי בגין התמורה ששולמה עבור   (א
 . 2015אחזקת מזרקות לא פעילות עד לחודש נובמבר  

, יעודכן החוזה המקורי בנושא התמורה כך  2015 החל מחודש דצמבר  (ב
  50%שבגין אחזקת מזרקה לא פעילה/מושבתת, ישולם לקבלן 

מהתשלום החודשי שנקבע במכרז עבור אחזקת מזרקה. עבודות  
 האחזקה במזרקות לא פעילות/מושבות יתבצעו אחת ליומיים. 

ם לקבלן תמורה  ולימים בלבד, תש 14עבור מזרקות שהושבתו עד  (ג
 מלאה. 

לושה חודשים ממועד  ימים ועד ש 14-עבור מזרקות שהושבתו מעבר ל (ד
 ההשבתה, תשולם לקבלן תמורה כמוסכם בסעיף ב' לעיל. 
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בגין מזרקות שיושבתו לתקופה העולה על שלושה חודשים, תשולם   (ה
מהתשלום החודשי שנקבע במכרז, כאשר   25%לקבלן תמורה בגובה 

 עבודות האחזקה במזרקות אלה יתבצעו אחת לשבוע. 
דר בנספח, תשולם לקבלן  היה ויתבצעו קריאות נוספות מעבר למוג  (ו

תמורה לפי תעריף שעות רג'י, ביחס למספר העובדים ושעות העבודה  
בפועל, כאשר מוסכם על העירייה שקריאה תהיה לצוות של שני עובדים 

 והתמורה תהא עבור חצי שעה או חלק ממנה. 
הקבלן מוותר על כל דרישה שהיא בגין תשלום תמורה עבור עבודות  (ז

 לא הזמנת עבודה מאושרת כדין ומראש. שבוצעו או יבוצעו ל
 

בהתאם למוסכם בין הצדדים, העירייה תעביר לקבלן רשימת הפעולות     .3
הנדרשות לביצוע במזרקות שאינן פעילות. רשימת פעולות זו מצורפת  

 לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    
 

מבלי לגרוע מהאמור בנספח הפעולות, על עבודות האחזקה של המזרקות 
תוחזקו ע"י הקבלן במהלך שלושת החודשים הראשונים של ההשבתה,  שי

 יחולו כל הוראות החוזה המקורי במלואן, ולמעט מועד ההגעה למזרקה. 
 

כמו כן, הקבלן לא יהא אחראי לבלאי המזרקה שהושבתה לתקופה העולה  
 על שלושה חודשים. 

ות ו/או  בהסכמות שלעיל, יש בכדי לסלק באופן סופי ומוחלט את כל הטענ    .4
דרישות ו/או תביעות הצדדים מכל מין וסוג שהוא האחד כלפי רעהו, עד  
 למועד חתימת הסכם זה וכפי שהופיעו בהתכתבויות הצדדים עד למועד זה.

 

מובהר, כי אין בהסכם פשרה זה כדי להוות הודאה של צד בטענות      .5
 . "משנהו

 

 בנספח להסכם הפשרה הנ"ל שחתום עליו הקבלן נכתב כלהלן:
 

 פעולות אחזקה שיש לבצע במזרקות  "
 

 מטר מקו מים.  5ניקיון שטח המזרקה עד   .1
 ניקיון תעלות, שוחות, תאים וחדרי מכונות וחשמל.  .2
במידה והמזרקה מושבתת מעל חודשיים יש לרוקן ולנקות יסודי מאגר    .3

 מים. 
כות עליונות ותעלות  יבמידה והמזרקה מושבתת מעל שבוע יש לרוקן בר  .4

 יטה כולל ניקיון יסודי. גלישה וקל
במידה והמאגר מלא יש לבצע טיפול אחת ליומיים במערכת הסינון כולל    .5

 שטיפות הפוכות והשלמת כימיקלים בהתאם. 
קסקדים   ות העליונות ריקות ממים יש לפרק מתזיםיכרבמידה והב  .6

 וקומטים ולאחסן בחדר יבש. 
ל הדמיות  יש לבצע בדיקת מערכות בקרה והתראות בחדרים יבשים כול  .7

  NVדהיינו אלקטרודות, מצופים לסוגיהם הכלרה וטיפול במים תקלות 
 הם וכיוצא בזה. י רגשים למינ

אחת לשבוע יש לבצע אילוץ סיבוב צירים לציוד סובב ולוודא תקינות    .8
 מכאנית. 

אחת לחצי שנה יש לצבוע בסיסי משאבות, סולמות וכל ציוד מתכתי אחר    .9
 הנמצא בחדרי התפעול. 



                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות                                                               ( 33מס' ) 2015לשנת 

 

 

103 
                          

 

וע יש לוודא תקינות משאבה וורטיקאלית טבולה כולל תקינות אל  אחת לשב  .10
 חוזר. 

 בכל ביקור יש לוודא תקינות מז"ח + מד מים סגור.   .11
יש לנתק הזנת מתח לכלל הציוד הבלתי חיוני כגון: משאבות, תאורת לדים,    .12

טיפול במים )במידת הצורך(, בלוחות החשמל וכן במפסקי הפאקט  
 והמ"מטים. 

לוודא הימצאות "שלט התנצלות" תקין מוצב במקום בולט   בכל ביקור יש  .13
 לעין. 

בכל ביקור באתר יש לוודא ויזואלית תקינות ושלמות ציוד ומבנה ובמידת    .14
 הצורך לטפל ולהשלים חוסרים גם אם טרם הגיע זמנם המתוכנן לטיפול. 

אחת לחודש יש לבצע טיפול מונע בלוחות חשמל וסוגיהם על פי המפרט    .15
הכולל ניקיון לוחות, חיזוק ברגים, בדיקת תקינות ציוד,   24/2014בחוזה 

ביצוע איפוסים, בדיקת ממירי תדר, ניתוק מאגרים בלתי חיוניים ותקינות  
 תאורה בחדרים יבשים. 

 
 יש לעדכן בכל ביקור דוח בספר המתקן/טאבלט. 

 
 . "2014/24הנספח אינו גורע מיתר ההנחיות המקוריות המופיעות בחוזה 

 מלצות סיכום וה .9
 
מרחב הציבורי ובכיכרות בבאר שבע הוקמו מזרקות ומייצגי מים )מזרקות(  ב

שנועדו לשפר את חזות העיר ואיכות החיים. מזרקות רבות מוארות בלילה  
כחלק מפרויקט "נווה מדבר עירוני", המיזם כולל אלמנטים של מים, מזרקות,  

 . ׁ  מפלים ובריכות מים בשילוב תאורה צבעונית ברחבי העיר
 

של אגף האחזקה   24/2014פומבי מספר פרסמה העירייה מכרז  2014בשנת 
לביצוע עבודות אחזקה והפעלת מתקני מים המשלבים מערכות חשמל ומים  

. המכרז כולל בתוכו עבודות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת.  אר שבעבבעיר 
הקבלן מחויב לערוך טיפול יומי בכל מזרקה, גם כאשר מדובר במזרקות  

תות. למכרז מצורף כתב כמויות המתמחר את אחזקת כל אחת  מושב
מהמזרקות. בנוסף כחלק מעבודתו נדרש הקבלן לבצע רכישה של חומרים לצורך  
תפעולן השוטף של המזרקות כמו גם תחזוקה של הבקרים השונים באמצעות  

 תוכנה ייעודית.  
 

הוגשו  הביקורת בחנה את עמידת הקבלן בסעיפי החוזה, בדיקת החשבונות ש
ויומני  במזרקות  נוכחותבדיקת דיווחי לתשלום בהתאם לעבודות שבוצעו, 

, בדיקת נהלי העבודה הקיימים  ומפקחי המחלקהעובדי הקבלן  עבודה של
במחלקת אחזקת מזרקות ובדיקת התאמתם של מפקחי המחלקה לדרישות  

 התפקיד.  
 

חזקה והפעלת  לא 2015מנתוני הביצוע הכספי עולה, כי הוצאות העירייה בשנת 
₪ עבודות   ₪1,700,908 ) 3,994,436המזרקות ומייצגי המים הסתכמו בסך 

 קבלניות(. 
 

 כפי שהן מובאות בגוף הדוח:  וההמלצות ם מצאימ ה ילהלן עיקר 
 

 אי קיומם של נהלי עבודה כתובים  .1
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קיומם של נהלי עבודה לאחזקת מזרקות חשובים לצורך קביעת שיטת עבודה  
בת של עובדי המחלקה ושל עובדי הקבלן. למחלקת  אחידה, מסודרת ומחיי 

מזרקות אין נוהלי עבודה מסודרים. קיימים טפסי יומני עבודה בגין שלושה  
סוגי מזרקות המפרטות את משימות האחזקה היומיות, השבועיות  

 והחודשיות שעל הקבלן לבצע. 
 

 המלצה 
 

ים  על המחלקה להמציא נהלי עבודה כתובים המתייחסים לעבודת המפקח
 ולעבודת הקבלן.  

 
 מנהל האגף קיבל את המלצת הביקורת. 

 

 אי עמידת מנהל העבודה בתנאי המכרז  .2
 

בדיקת הביקורת העלתה, כי מנהל העבודה מטעם הקבלן אינו מחזיק  
 להוראות המכרז. 3.11בניגוד לס' בתעודת הנדסאי מכונות או תעודה אחרת 

 
 
 

 המלצה 
 

וק את עבודת הקבלן אינה מקובלת  תגובת מנהל האגף, כי אינו מוסמך לבד 
על ידי הקבלן עומד בהוראות   סק ע, כי כוח האדם המו על האגף לוודאו

 המכרז. 
 

 שנמצאו ביומן העבודה של החשמלאי:  ליקויים .3
 

 במהלך כל חודשי העבודה.  אינם מלאיםיומני העבודה  (א
 

על העבודה שנעשתה ולא  יומן עבודה כללי יומן העבודה שהתקבל הינו  (ב
 ודה אישי המתאר את עבודת החשמלאי בפועל. יומן עב 

 

לא  ביומני העבודה מציינים את מספר העובדים שביצעו את העבודה,  (ג
, כך שלא ניתן לדעת מי היו  מצוינים שמות העובדים שביקרו במזרקות

 הנוכחים בעת ביצוע העבודה והאם החשמלאי התלווה לצוותי העבודה. 
 

צעה עבודה על ידי החשמלאי  הביקורת מצאה מקרים בהם סומן, כי התב (ד
, כאשר כל צוות עבודה  עובדים 2רק על ידי ומנגד צוין שהעבודה בוצעה 

 .  3  -אנשי צוות ובליווי החשמלאי, מניין העובדים עולה ל  2אמור למנות  
 

 המלצה 
 

 כי החשמלאי ימלא יומן עבודה אישי תוך מתן פירוט העבודה שביצע.  ,מומלץ
 

 היתר רעלים  .4
 

ג'   6חזיק בהיתר לעבודה עם חומרים מסוכנים בניגוד לסעיף הקבלן אינו מ 
לחוזה ההתקשרות. האגף נדרש עפ"י החוזה שבועיים מתחילת ההתקשרות  
לוודא קיום היתר לעבודה עם חומרים מסוכנים וזאת למשך כל תקופת  
 ההתקשרות. יודגש, כי חיוני לשנע את הכימיקלים עם רישיון מתאים בלבד.

 
 המלצה 
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ת עם ספקים על האגף לוודא, כי הקבלן מגיש את כל המסמכים  בהתקשרו
הנדרשים על פי החוזה. לדרישה זו משנה תוקף כיוון שמדובר בהליך הכרוך  
בסיכון לחיי אדם והעירייה אחראית במישרין ובעקיפין להשלכות של היעדר  

 קיום של אישור זה במקרה של אסון. 
 

 ת.מנהל האגף מסר, כי המלצת הביקורת מקובל 
 
 יומי  - אופן יוםנוכחות הקבלן ב .5

 

  2015לדצמבר  17במהלך סיור במזרקת גן שפריר, שהתקיים ביום חמישי  (א
בדצמבר  18מולא מבעוד מועד בגין יום שישי נמצא, כי יומן העבודה 

2015.   
 

בדיווחיהם את המטלות שבוצעו בעת הביקור   אינם מפרטיםעובדי הקבלן  (ב
 במזרקה. 

 

 בוצע ניקיון סביבתי ועבודות נוספות.   פעמים רבות נכתב, כי  (ג
אי לכך הביקורת אינה יכולה להניח את דעתה, כי עובדי הקבלן מבצעים  (ד

 יומי.   -את המטלות היומיות באופן יום 
 

 המלצה  
 

פעילות  הבמזרקות  ת ומדויקתמפורט בצורהעבודה ה יומני  את יש למלא
צוע עבודתו  על המפקחים להתלוות לקבלן בעת בי ובמזרקות המושבתות. 

מנהל האגף קיבל את המלצת הביקורת שיש להקפיד על מילוי מדויק   בשטח.
של יומני עבודה. לדבריו התגלתה טעות במילוי יומן העבודה והקבלן יזומן  

 ויוטל עליו קנס בהתאם למכרז. 
 

 אי תקינות דוח תקלות   .6
 

בניגוד להוראות  אלה כדוח תקלות אינן נרשמות ביומן עבודההתקלות  (א
 כרז.  המ

 

 לא צויין בדוח התקלות מי הגורם אשר תיקן את התקלה.  (ב
 

 נמצאו מקרים בהם לא צויין תאריך סגירת התקלה.   (ג
 

 המלצה 
 

יש למלא את התקלות ביומני העבודה בהתאם להוראות המכרז, לציין מי  
 הגורם אשר תיקן את התקלה ולהקפיד על רישום תאריך סגירת התקלה.

 
 מקבל את המלצת הביקורת. מנהל האגף מסר, כי האגף 

 
 תשלום מלא בגין עבודות שוטפות במזרקות סגורות  .7
 

עבודות  כי לא נוכה חלק יחסי בגין אי ביצוע  ,בדיקת הביקורת העלתה
יודגש, כי ניכוי חלק   בניגוד להוראות המכרז. שוטפות במזרקות מושבתות 

ל המפקח  בגין אי ביצוע עבודות שוטפות במזרקות נתון לשיקול דעתו ש יחסי
 והוא רשאי לעשות כך בהתאם לבקרה שהוא מבצע על עבודת הקבלן.  
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שאינו מוכן לקבל תשלום יחסי    הצהירמנהל האגף מסר, כי הקבלן מבחינתו 
על אחזקת מזרקות מושבתות, ועל האגף/ המחלקה להחליט האם לאפשר  
  לקבלן להגיע למזרקה ולשלם תשלום מלא, או לחלופין הקבלן יפסיק להגיע 

 לטפל במזרקה ולא ישולם לו כלל בגין המזרקה. 
 

אינה עומדת בתנאי החוזה, כיוון שבעת   הצהרת הקבלןלדעת הביקורת 
חתימת הקבלן על ההסכם עם העירייה, הוא התחייב להישמע להוראות  
המכרז ולהסכם שנחתם ולפעול בהתאם, כך שהצהרת הקבלן אינה  

 מתקבלת על הדעת. 
 

יבל הקבלן להפסיק אחזקה שוטפת בחלק  לדעת הביקורת ההנחיה שק
מהמזרקות המושבתות כפי שצויינו בדוח אינה תקינה. בהתאם לתנאי  
המכרז, העירייה רשאית לקזז בגין מזרקות מושבתות, קיזוז בתשלום אינו  
מהווה עילה להפסקת התחזוקה השוטפת. הסבר מנהל האגף בנוגע לביצוע  

אינו תואם את הוראות המכרז   ניתוב כלכלי בהתייחס לעלות מול תועלת,
 הקובעות, כי ניתן לקזז בגין מזרקות באופן רוחבי. 

יודגש, כי בהתאם להוראות החוזה, העירייה רשאית לצמצם את עבודות  
האחזקה השוטפות ובכך גם להקטין את תשלום התמורה באופן יחסי. לא  

קה  יעלה על הדעת שהחברה תקבל תשלום מלא בגין מזרקות מושבתות. במזר
 מושבתת החברה צריכה לבצע ניקיון בלבד.

 
 המלצה 

 

יש לקזז לקבלן בגין מזרקות מושבתות בהתאם להוראות המכרז, במכרז  
  ז התשלום למפקחים, החדש שיצא אין להניח את ההחלטה בדבר קיזו

 ולרשום באופן חד משמעי שלא ישולם לקבלן על אי ביצוע עבודה. 
 
 בדיקת איכות המים  .8
 

לידיה בדיקת איכות לחמש מזרקות בלבד, בדיקות איכות  הביקורת קיבלה 
המים שהתקבלו לא היו מלאות בגין כל אחד מימי העבודה בחודשים  
שנבדקו. כמו כן לא צויין על גביהם מה הסיבה לאי ביצוע בדיקת איכות  

 המים. 
 

יומי.  -הביקורת לא הניחה דעתה בקשר לבדיקות איכות המים באופן יום
ם עם ממצאי הביקורת בניגוד לתגובת מנהל האגף.  מנהל המחלקה מסכי

יודגש, כי הבדיקות נועדו לזהות שינוי בערכי המים ולאתר מזהמים במים  
 העלולים להוות סכנה בריאותית לציבור.  

 
 המלצה 

 

יומי. במקרים חריגים   -ביצוע בדיקת איכות מים לכל המזרקות באופן יום 
 את בדוח. בהם לא ניתן לבצע את הבדיקה יש לפרט ז

 
   יומני עבודה של עובדי הקבלן .9
 

יומן עבודה הינו כלי הקיים בידי מנהל/מזמין עבודה, המקנה לו יכולת לעקוב  
האם העבודה הנדרשת מתבצעת בהתאם לחוזה העבודה/חוזה ההתקשרות.  
כאשר מדובר בעובדי שטח, החשיבות של מילוי יומן עבודה עולה עוד יותר.  

 ל לעקוב אחר העבודה המתבצעת בשטח. כיוון שאין ביכולת המנה 
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 יומני העבודה מולאו בצורה ממוחשבת ולא נחתמו על ידי מבצעי העבודה.   (א
לדעת הביקורת קיים חיסרון בצורת דיווח מעין זו, כיוון שניתן לבצע 

 שינויים ביומני עבודה ממוחשבים מבלי שתהיה עדות לכך. 
 

כלליים ולא קיים יומן  יומני העבודה על העבודה שנעשתה במזרקה הינם  (ב
 עבודה אישי לכל עובד בגין העבודה שביצע. 

 

 על גבי יומן העבודה מצוין מספר העובדים שהיו במזרקה ולא שמותיהם.  (ג
 

עובדי הקבלן בדיווחיהם אינם מפרטים שביצעו את כל המטלות בהתאם  (ד
 לסעיף זה. פעמים רבות נכתב, כי בוצע ניקיון סביבתי ועבודות נוספות.  

 
המחלקה מסר, כי כל נושא יומני העבודה לוקה בחסר ויש לפעול   מנהל 

להסדרת היומנים שישקפו באופן מלא את העבודה הנעשית בכל מזרקה  
 וחובת מילוי היומנים על הקבלן. 

 
 המלצה 

 

למלא   ן לחייב את הקבל אגףהלי העבודה המקובלים בעירייה, על הבהתאם לנ
עות שבוצעו,  עובד, מספר השיומני העבודה מפורטים, הכוללים את שם ה

 וחתימת מבצע העבודה.   פירוט העבודה שבוצעה 
 

הצעת מנהל האגף לבצע בדיקה במצלמות העירוניות אינה ישימה, היא  
דורשת משאבים רבים ומיותרים. מילוי נאות של יומני עבודה ובדיקתם  

 באופן הולם אמורים לשמש אפקטיבית על פעולות הקבלן. 
 

בלה. הביקורת מסכימה עם מנהל המחלקה, כי יש  המלצת הביקורת התק 
 למלא יומני עבודה גם במסגרות הסגורות. 

 
 יומני עבודה של המפקחים .10

 

 יומני עבודה של המפקחים .א
 

 אינם ממלאים יומני עבודה.  מפקחיםכי ה  ,בדיקת הביקורת העלתה 
 

לדעת הביקורת קיימת חשיבות לכך שהמפקחים ימלאו יומני עבודה 
ם לצורך ביצוע מעקב אחר העבודה המתבצעת, הנחיות ידניים מפורטי

 יושמו.אכן שניתנו לקבלן ובדיקה שההנחיות 
 

 הערת הביקורת 
 

לדעת הביקורת משרה בשטח הדורשת מעקב אחר יישום העבודה של  
הקבלן, רצוי שתתועד באופן הולם שיאפשר לבצע מעקב והשוואה בדיעבד 

 של הקבלן.   יותההנח בין יומני העבודה של המפקחים  לבין 
 

 אופן הגשת החשבון .11
 

לא נמצא פירוט בחשבון המוגש לעירייה על העבודה שבוצעה על ידי הקבלן,  
לרבות רשימת החומרים בהם נעשה שימוש והבדיקות הנדרשות לביצוע.  

לחוזה ההתקשרות המפרט את   'ד  7הגשת החשבון באופן זה נוגדת את סעיף 
 . לחשבונות המוגשים לעירייהרשימת האסמכתאות אותן יצרף הקבלן 
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יודגש, כי האגף הוא הגורם המאשר את ביצוע העבודה. אישור התשלום  
מבוצע ע"י גורמים בגזברות ונסמך על הוכחת הביצוע בחתימת מנהל האגף  
מקבל השירות ע"ג החשבון ובקרה בין החשבון כפי שאושר ע"י מנהל האגף  

 לבין המחירים והכמויות בחוזה ובהזמנה. 
 

לאשר תשלום בגין הגשת חשבון כללי  האגף אינו יכול  ,עת הביקורתלד
 ספקשאינו מפרט את העבודות שבוצעו, כיוון שאי הפירוט הנדרש מעלה 

 בדבר ביצוע כל העבודות הנדרשות על ידי הקבלן. 
 

 המלצה 
 

ש השתמעל הקבלן להגיש חשבון מפורט על העבודה שבוצעה, החומרים בהם 
מקובלת הערת הגזבר, כי האסמכתאות  עו. ורשימת הבדיקות שבוצ

המצורפות לחשבון מיועדות לגורם המפקח על ביצוע העבודה, כלומר האגף  
 מקבל השירות, אשר באחריותו לקבלם ולבודקם. 

 
 התקנת בקרים  .12

 

   בדיקת הביקורת העלתה, כי שולמה לקבלן תמורה מלאה לאחר אספקת  (א
חוברו למערכת  הבקרים והתקנתם באופן חלקי בלבד, עוד בטרם 

 ותּוכנתו. 
ולא דגם   VISON 130יוניטרוניקס דגם הבקר שסופק הינו בקר מסוג  (ב

VISON 120 .כפי שצוין במכרז 
לאחר אספקת הבקרים והתקנתם באופן חלקי, נמסרו הבקרים לבית   (ג

תוכנה לצורך הטמעת התוכנה והתאמתם לצרכי העירייה. לאחר 
רים פורקו בחלק שהותקנו הבקרים התגלו בעיות בתוכנה והבק

 מהמזרקות. 
בקרים נותרו במחלקה ולאחר  13בקרים,  5מותקנים פיזית במזרקות  (ד

 התחלת הביקורת הושבו לקבלן וקוזז התשלום בגינם. 
  התשלום לקבלן בוצע בניגוד להוראות הנוהל והיה צריך להתבצע לאחר  (ה

הבקרים, חיבורם למערכת ותכנותם. לאחר שהתשלום הועבר  כלהתקנת 
היה על האגף לבצע את הקיזוז מייד לאחר שהתקנת הבקרים   לקבלן,
   נכשלה. 

 
יודגש, כי עבודה כוללת אספקה והתקנה )חיבור הבקר למערכות ואחריות  
לשנה( החברה קיבלה תמורה מלאה בגין שירות שרק חלק קטן ממנו ניתן  
לעירייה. רק לאחר מספר חודשים כפי שצויינו בדוח, הוחלט על קיזוז  

 הועבר לחברה בגין העבודה שלא בוצעה בפועל! התשלום ש
 

 המלצה  
 

בעת קבלת שירות מהקבלן על האגף להקפיד, כי התשלום לקבלן יבוצע רק  
 לאחר שהשירות בוצע במלואו לשביעות רצון האגף.  

 
 מזרקת יוהנה  .13
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הקבלן א' ביצע עבודה על מזרקת יוהנה וגרם נזקים למזרקה, תיקון הנזק  (א
מדוע קבלן המזרקות לא  זרקות. מכאן עולה השאלה בוצע על ידי קבלן המ

 . ביצע את העבודה מלכתחילה
 

 קבלן המזרקות ו/או המפקחים לא פקחו על עבודת הקבלן א'.  (ב
 

 קבלן המזרקות החליף רק את הציוד שנהרס ולא טיפל בשורש הבעיה. (ג
 

בארבעת החודשים שחלפו   לא הוחלף לאיטום קבוע האיטום הזמני  (ד
נית. בנוסף, עולה השאלה מדוע המחלקה לא פעלה  מביצוע העבודה הזמ 

 באופן מיידי לטיפול בצינור ובכך למנוע את הרס התאורה. 
 

 המלצה 
 

, ולפעול לפתרון בעיות  כי עבודות המבוצעות על ידי קבלנים יפוקחו ,מומלץ
 ותקלות במזרקות על הצד הטוב ביותר. 

 
אינם   עם הקבלן בקרה של האגף על יישום הוראות החוזההפיקוח וה לסיכום

ומקרה   שולמה תמורה לקבלן בגין עבודות שלא בוצעובהם נמצאו מקרים יעילים. 
שולם עבור שירות שלא התקבל במלואו ורק לאחר מספר חודשים קוזזו  בו 

הכספים העודפים ששולמו. יצויין, כי החוזה חסר בנוגע למזרקות שאינן פעילות. 
הסכם פשרה בין העירייה לבין הקבלן   , כי לאחר סיום הביקורת נחתםיש להוסיף

 בנוגע להסכמת הצדדים לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענות הצדדים. 
 

כללי המינהל התקין מחייבים את האגף להקפיד על קיום הוראות  יודגש, כי 
על עבודת הקבלן ומילוי  יעילים פיקוח ובקרה  אמצעי להפעילוכן החוזה 

העירייה ועל טובת  עניינייבטיחו שמירה על  רשאלפי החוזה  יוהתחייבויות
 הציבור. 
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  נספחים 

 

 *רשימת המזרקות בעיר - נספח  א'   

 

עלות הקמה  פרוט  מיקום שם מס"ד
 (חבש" )הערכה

 כיכר המכללות    1
בזל  -צומת ביאליק 

 שכונה א'

מזרקת משטח יבש עגולה בעלת מופע  
מים בשילוב תאורה מרהיבה לשעות 

 הלילה
1,070,000 

2 
מזרקת בית 

החייל  שכונה 
 ט'

 -צומת ירושלים 
בית לחם  -טבריה 

 שכונה ט'

מתזי קצף  13מזרקת בריכה בעלת 
 בשילוב מופע מים ותאורה לשעות הלילה

550,000 

 גן שפריר 3

 -ליד צומת שז"ר 
השלום  -מנחם בגין 

שכונת המרכז 
 האזרחי

פארק המשלב משטחי דק ,פינות 
ועים,מסלולי הליכה ישיבה,במת איר

ומזרקות משני צידי הדרך אשר בליבו 
מזרקת שיקוף ומתזי קצף בשילוב 

 תאורה לשעות הלילה

3,000,000 

4 
 יד לבנים 

 )לימת מים(

שז"ר  -ליד צומת רגר 
המשחררים שכונת  -

 המרכז האזרחי

לימת מים העשויה ממקשה של גרניט 
יצוקה,בעלת ארבעה משפכים  בצידיה 

נות ישיבה למרגוע אשר ומשולבת בפי
הרוגי פיגוע  16ברקע אנדרטה לזכר 
 הטרור באוטובוסים 

נעשתה עי 
שיכון ובינוי 
 )אין נתונים(

5 
חצר בית 
 העירייה

בתוך בית העירייה 
שכונת המרכז 

 האזרחי

בריכת מים עם סילוני מים היקפיים 
הניתנים לוויסות הבריכה משתלבת בנוף 

טיו הסביבתי בפטיו של העירייה. הפ
מהווה נוף למשרדי העירייה השונים וכן 

 מיקום לאירועים שנתיים

100,000 

 סיטי פארק 6
 -צומת המשחררים 
 יצחק רגר שכונה א'

מזרקה "מזמינה" מסוג משטח יבש 
ג'טים מסוגים שונים ומופע  120בעלת כ

מים ותאורה בשלוב משטחי דק ופרגולה 
 לרווחת התושבים

4,300,000 

 קונסרבטוריון 7

בין הקונסרבטוריון 
לספריה העירונית 
ברחוב המשחררים 

 שכונה ב'

מזרקה מוסיקלית "מזמינה" מסוג 
מתזי אצבע בשילוב  15משטח יבש תעלת 

 תאורה 
400,000 

 מוריה  8
 צומת מוריה /
שכונה  -המשחררים 

   א'

זוג עמודי שיש גרניט טבעי דמויי נר 
הקולחים מים בזרימה שקטה ורגועה 

 -צומת הרחובות מוריה המעטרת את 
 המשחררים

250,000 

 כדור נירוסטה 9
צומת אביגדור אביטל 

בנ"צ  -אורי צבי  -
 כרמל שכונת רמות

כדור נירוסטה מפולח דמוי חלת דבש 
הקולח מים לאגנית ומעטר פינת ישיבה 

 הדעת -למרגוע בצומת הרחובות אשכול 

נעשתה עי 
שיכון ובינוי 
 )אין נתונים(

 פארק יריחו 10
בין רחוב יריחו לדרך 

ג'ו אלון בסמוך לבי"ס 
 אשכול שכונה ט'

מזרקה "מזמינה" מסוג משטח יבש בלב 
פארק יריחו / ג'ו אלון לרווחת הציבור 

 המוזמן להשתכשך במים בימים החמים
1,200,000 

11 
כיכר יצחק 

 רבין

המדרחוב ברחובות 
 -ההסתדרות  -קק"ל 

החלוץ  -העצמאות 
 שכונת העיר העתיקה

ומפלקס של גלגל עץ בעל כפות השופך ק
מים לגשר ומוביל את פנינו למזרקה 
משולשת המעטרת את מדרחוב העיר 

 העתיקה ברח' קק"ל 

250,000 

12 
קריית 
 הממשלה

המדרחוב ברחובות 
וולפסון  -התקווה 

שכונת המרכז 
 האזרחי

מזרקה מסוג מפל מדורג המעטרת את 
טיילת קריית הממשלה לרקע בתי 

 המשפט 
00,0005  
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עלות הקמה  פרוט  מיקום שם מס"ד
 (חבש" )הערכה

 גלובוס  13
כיכר סורוקה ברחוב 

 וינגייט שכונה ג'

מזרקה מסוג מפל המשלבת יצירת 
אומנות ופיזיקה גם יחד.כדור שיש דמוי 

טונות ומסתובב ע"י  2ס השוקל גלובו
יית מים בלבד   ויושב בראש אנרג

 פירמידה מדורגת מרהיבת צבעים 

800,000 

14 
כיכר יהדות 

 בבל

גן בין הרחובות 
 -ארלוזורוב  -ייט וינג

מרדכי  -גוש עציון 
 אליעש שכונה ג'

מזרקה מסוג מפל שטופת מים המעטרת 
פינת ישיבה ומרגוע בסמוך לצומת 

 ארלוזורוב -וינגייט
45,000 

15 
כיכר 

 מונטריאול 

 -צומת לוי אשכול 
 -אביגדור אביטל 

 המדע שכונת רמות

מזרקת מפל מעוגלת המעטרת ככר 
ציגה מראה ראשית בשכונת רמות ומ

 מרהיב של תאורה בשעות הלילה
1,200,000 

 מבואה צפונית 16

צומת הרחובות יצחק 
הצדיק  -רגר 

אביגדור  -מירושלים 
 אביטל שכונה ד'

מזרקה המשלבת  בריכות מדורגות,מפל 
ומתזי קצף מצופה פסיפס ושיש בשילוב 
מופעי מים ותאורה לקבלת פני הבאים 

 מצפון לעיר 

3,500,000 

 וה שבא נו 17
ברחוב ראובן רובין 

 שכונה ד'

מזרקת מפל מדורגת לרגיעת ורווחת 
החולים בחזית בית החולים הסיעודי 

 המעטרת פינת ישיבה והצללה

בוצע על ידי 
 נווה שבא

18 
פארק החייל 
 האוסטרלי

בצומת הרחובות אבא 
שאול  -אחימאיר 

רחבת הרב  -המלך 
 פרדס שכונה יא'

ק החייל מזרקת מפל מדורגת בלב פאר
 האוסטרלי בסמוך לפינות ישיבה ומרגוע 

300,000 

 נאות לון  19
 -צומת דוד טוביהו 

מצדה  -יגאל ידין 
 שכונה ט'

מזרקת מפל בצורת פירמידה משולבת 
בפינת ישיבה ומתקני כושר לרקע 

 הגראנד קניון
500,000 

 ענן  20

הרחובות נפתלי צומת 
הרב  -הרץ אימבר 

שאל דהאן שכונת מ
 זאבנווה 

מזרקת הענן יוצרת מגוון של אשליות 
ענן או אפילו  ה,יפטרי סלע צף, כגון:

חללית מעוטרת בתאורה מחליפת צבעים 
 בשעות הלילה

850,000 

21 
 -גראנד קניון 
 מזרחית

ברחוב דוד טוביהו 
מול כניסת להב של 

 הקניון שכונה ט'

מזרקה מסוג בריכה בצורת חצי סהר 
מעטרת המשלבת תאורה ומופעי מים ו
 את השער המזרחי של הקניון

750,000 

22 
 -גראנד קניון 
 מערבית

ברחוב דוד טוביהו 
מול כניסת עופר של 
 הקניון שכונה ט'

מזרקה "מזמינה"מסוג משטח יבש בעלת 
מתזי אצבע משולבת בתאורה לשעות  40

הלילה וברקע פינות ישיבה לבאי הקניון 
 ממערב

750,000 

23 
מזרקת 

הפסיפס  כיכר 
 אומיםהת

בצומת יוהנה 
)ז'בוטינסקי( חטיבה 
שמונה שכונת נווה 

 זאב

מזרקה מסוג מפל על משטח פסיפס 
ובשם העיר  7משופע המעוטר בסיפרה 

 באר שבע במספר גופנים ושפות
1,800,000 

24 
כיכר קק"ל 
ארה"ב גשר 
 הצינורות

כיכר בצומת הרחובות 
 -נפתלי הרץ אימבר 
כפר דרום בשכונת 

 העיר העתיקה

ד מסלעות מסוג מפל קולחות מים צמ
 בשילוב תאורה המעטרות את 

700,000 

25 
כיכר קלוז' 

 נפוקה

צומת הרחובות 
 -הערים התאומות 

טרק בשכונת  -שטרן 
 רמות

התושבים מכנים אותה "הר געש " בשל 
אופן התזת המים לגובה ושפיכה 

 לארבעה מגלשים בעטרה.
700,000 

26 
טק -פארק היי

 ים-גב

בות צומת הרחו
חלקיקי  -התבונה 

 האור בשכונת רמות

טק" אשר -מזרקת נחל בלב "פארק ההיי
נבנתה על בסיס הטופוגרפיה הטבעית על 

מ"ר להפרחת השממה  360שטח של 
 המקומית ולרווחת הציבור

1,880,000 
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עלות הקמה  פרוט  מיקום שם מס"ד
 (חבש" )הערכה

27 
אתר הוקרה 
 באר אברהם

צומת הרחובות נפתלי 
הע"ל  -הרץ אימבר 

בשכונת העיר 
 העתיקה

ת בסמוך לבאר אברהם מזרקת מניפו
 JNFלאות הוקרה לתורמים ממשלחת 

 ארה"ב לפארק נחל ב"ש
1,500,000 

28 BIG – MAX 
ברחוב חיל הנדסה בין 

ביג למקס באזור 
 יה דרך חברוןיהתעש

קסקדים לקבלת  22מזרקת בריכה בעלת 
 פני המבקרים במרכז ה"ביג"

900,000 

 פארק מרמלדה 29
בשדרות דוד בן גוריון 

 'שכונה ג

בריכה ביולוגית ראשונה מסוגה בעיר 
המשלבת צמחים, דגים ושאר מיני 
"יצורי מים" ומשולבת בלב פארק 

 המרמלדה לרווחת התושבים

1,000,000 

30 
" הנבל " נחל 

 עשן

כיכר בצומת הרחובות 
דקר  -החשמונאים 

ואגוז בשכונת נווה 
 מנחם

מזרקת ווילון בלב שכונת נחל עשן , 
ושקט בשל קילוח מזרקה המשרה שלווה 

המים על הרשת הספירלית והמדורגת 
ומעוטרת בתאורה מרהיבה לשעות 

 החשכה

1,100,000 

31 
כיכר אליהו 

 נאוי

במדרחוב הרחובות 
יצחק בן  -ה והתקו
 יהושוע חנקין -צבי 

קסקדים במופע  44מזרקת בריכה בעלת 
המזכיר נחשול רכבות לרווחת באי תחנת 

 הרכבת הסמוכה
5,000,000 

32 
אנדרטת 

 חטיבת הנגב

בקצה רחוב מעלה 
החטיבה בשכונת 

 רמות

העתק של אמת המים אשר שרתה את 
הלוחמים והחקלאים בתקופת 

 ההתיישבות הראשונה בנגב
 אין נתונים

33 
פארק נחל באר 

 שבע

ברחוב שלושת 
המצפים ליד 

אמפיפארק שכונת 
 עמק שרה

 1400בריכת שיקוף המשתרעת על פני 
לוגית / אקולוגית מ"ר לצד בריכה ביו

דונם ובעלת ג'ט ראשי  50בשטח של 
הנראה למרחק רב ומקבל את פני 
 המבקרים באתר "נווה המדבר"

 בביצוע

 פארק הילדים 34
בצומת הרחובות 

השופטים  -אצ"ל 
 שכונת נווה מנחם

בריכה ביולוגית ומזרקת "מפל" 
המעטרות את פארק הילדים בפאתי 

 שכונה י"א ונווה מנחם 
 בביצוע

 כפיר 35
כיכר הכפיר צומת 
 הרחובות ג'ו אלון/ 

 יגאל ידין
 בביצוע בתכנון 

36 
בנק  -יוהנה 

 הפועלים

כיכר בצומת הרחובות 
אליעזר  -יוהנה 

יעקב פיכמן        -שמאלי 
 " כיכר הארבעה "

תוקם לזכרם של הרוגי התופת    -בתכנון
 2013בבנק הפועלים הסמוך בשנת 

 בביצוע

 
 מצגת מזרקות ברחבי העיר.  - אגף האחזקה העירוני( 1:  מקור הנתונים *

     2014במרץ   20   מיום   לשאילתה מענה   -כספיים   נתונים(  2     
     2014   פברוארב     24 בתאריך    מזרקות       בנושא שהוגשה          
 והשלמת נתונים כספיים מהגזברות.          

 
 
 
 
 

 *כתב כמויות -נספח ב'        
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 ב כמויות אחזקת מזרקות ברחבי העירכת 

 חודשים תאור מס'
סה"כ עלות  

)₪( 
   המחיר לחודש. -אחזקה כוללת שנתית  1

 2,650 12 אחזקה למזרקת העיר העתיקה 1.1

הכוללת בין היתר חדר משאבות יבש על  
יציאות מים ממשטח  35ציודו, מאגר מים, 

, 17יציאות מים ממשטח ב', 13א', 
לת מנוע, גופי תאורה, לוח אנטליה כול

חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני וסבכות 

 נירוסטה.

  

 1,250 12 אחזקה למזרקת קריית הממשלה 1.2

הכוללת בין היתר חדר משאבות יבש על  
ציודו, מאגר מים, יציאות מים למגלש 
עליון, גופי תאורה, לוח חשמל המחובר 

ת למרכז ניהול מזרקות בתקשורת אלחוטי
 עירוני וסבכות נירוסטה.

  

 1,250 12 אחזקה למזרקת נאות לון 1.3

משאבות טבולות,  2הכוללת בין היתר  
מאגר מים לוח חשמל המחובר בתקשורת 
אלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני 

 וסבכות נירוסטה.

  

 1,250 12 אחזקה למזרקת נווה שבא 1.4

משאבות טבולות,  2הכוללת בין היתר  
מאגר מים לוח חשמל המחובר בתקשורת 
אלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני 

 וסבכות נירוסטה.

  

 1,250 12 אחזקה למזרקת יד לבנים 1.5

משאבה טבולה, מאגר  1הכוללת בין היתר  
מים לוח חשמל המחובר בתקשורת 
אלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני 

 וסבכות נירוסטה. 
 

  

 1,250 12 אחזקה למזרקת רמות 1.6

משאבות טבולות,  2הכוללת בין היתר  
מאגר מים לוח חשמל המחובר בתקשורת 
אלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני 

 וסבכות נירוסטה.

    

 1,250 12 אחזקה מזרקות פארק אוסטרליה 1.7

 

משאבות  2: הכולל בין היתר מפל מים
לדים, לוח טבולות, מאגר מים, תאורת 

חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני וסבכות 

 נירוסטה. 

    

 
משאבה  1: הכולל בין היתר הפרש + סוס

 טבולה, מאגר מים.
  

 
 

      

 כתב כמויות אחזקת מזרקות ברחבי העיר 

סה"כ עלות   חודשים תאור מס'
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)₪( 
אחזקה למזרקה צומת  1.8

 המשחררים/מוריה.
12 1,250 

 

משאבה טבולה, מאגר  1הכוללת בין היתר 
מים לוח חשמל המחובר בתקשורת 
אלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני 

 וסבכות נירוסטה.

    

 2,650 12 אחזקה למזרקת קונסרבטוריון 1.9

 

מזרקה מסוג "משטח יבש" הכוללת בין 
היתר חדר משאבות יבש על ציודו, מאגר 

גופי תאורת לדים,  15ם, סילוני מי 15מים, 
מערכת מוזיקלית, לוח חשמל המחובר 
בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול מזרקות 

 עירוני וסבכות נירוסטה.

    

מזרקת מפלים וסילוני מים בין היתר חדר  1.10
 משאבות יבש על ציודו, מאגר מים.  

    

 7,050 12 אחזקה למזרקות גן שפריר 1.11

ועי מים" ובריכה מזרקה המורכבת מ"ריב 
מרכזית עגולה הכוללת בין היתר חדר 
משאבות יבש על ציודו, אגר מים, סילוני 
מים, גופי תאורת לדים, לוח חשמל 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 
וצינורות ניקוז וגומחות שליטה בתאים 

 יעודיים.י

    

 7,050 12 סיטי פארק אחזקה למזרקת  1.12

מזרקה מסוג "משטח יבש" הכוללת בין  
סילוני מים, מפל גלישת מים על  121היתר 

משטח, חדר משאבות יבש על ציודו, מאגר 
מים, גופי תאורת לדים, לוח חשמל 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 

יטה בתאים וצינורות ניקוז וגומחות של
 עודיים.יי

    

 1,250 12 אחזקה למזרקת יוהנה ז'בוטינסקי 1.13

מזרקה מסוג מפל גלישת מים על משטח  
משופע, חדר משאבות יבש על ציודו, מאגר 
מים, גופי תאורת לדים, לוח חשמל 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 

ז וגומחות שליטה בתאים וצינורות ניקו
 עודיים.יי

    

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 כתב כמויות אחזקת מזרקות ברחבי העיר 

סה"כ עלות   חודשים תאור מס'
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)₪( 
 7,050 12 אחזקה למזרקת  המבואה הצפונית 1.14

מזרקה מסוג  מפלי גלישת מים וסילוני  
מים, חדר משאבות יבש על ציודו, גופי 

חובר תאורת לדים, לוח חשמל המ
בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול מזרקות 
עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות וצינורות 

 יעודיים.יניקוז וגומחות שליטה בתאים 

    

 7,050 12 1 -אחזקה למזרקת  גרנד קניון  1.15

הכוללת בין  "משטח יבש"מזרקה מסוג  
סילוני מים, חדר משאבות יבש  40היתר 

תאורת לדים,  על ציודו, מאגר מים, גופי
לוח חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 יעודיים.ישליטה בתאים 

    

 2,650 12 2 -אחזקה למזרקת  גרנד קניון  1.16

הכוללת בין היתר  מפל מיםמזרקה מסוג  
סילוני מים, חדר משאבות יבש על  30

ציודו, מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 יעודיים.ישליטה בתאים 

    

 2,650 12 אחזקה למזרקת כיכר מונטריאול  1.17

 מזרקה מסוג מפל מים הכוללת בין היתר 
בש על ציודו, מאגר מים, חדר משאבות י

גופי תאורת לדים, לוח חשמל המחובר 
בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול מזרקות 
עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות וצינורות 

 .יעודייםיניקוז וגומחות שליטה בתאים 

    

 –אחזקה למזרקת  כיכר אוסקר לוי  1.18
 מכללה

12 1,250 

ול מזרקה מסוג סילוני מים קשתיים בעיג 
הכוללת בין היתר משאבה טבולה, מאגר 
מים, גופי תאורת לדים, לוח חשמל 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 
וצינורות ניקוז וגומחות שליטה בתאים 

 יעודיים.י

    

כניסה  -אחזקה למזרקת  כיכר וינגייט  1.19
 לביה"ח.

12 1,250 

וג כדור גרניט מוצף במים מזרקה מס 
הכוללת בין היתר חדר משאבות יבש, 
מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח חשמל 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 
וצינורות ניקוז וגומחות שליטה בתאים 

 יעודיים.י

    

         
 

 רכתב כמויות אחזקת מזרקות ברחבי העי 

 חודשים תאור מס'
סה"כ עלות  

)₪( 
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 1,250 12 אחזקה למזרקה ברחוב וינגייט  1.20

נביעת מים הכוללת בין היתר משאבה  
יבשה, מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 יעודיים.יים שליטה בתא

    

 1,250 12 אחזקה למזרקה שוק הדגים  1.21

נביעת מים הכוללת בין היתר משאבה  
יבשה, מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 יעודיים. ישליטה בתאים 

    

 1,250 12 אחזקה למזרקה חצר העירייה  1.22

בריכת  מים" הכוללים בין היתר חדר  
משאבות טבולות, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 יעודיים.ישליטה בתאים 

    

 2,650 12 כפר דרום -אמבר  - JNFאחזקה למזרקת  1.23

מזרקה מסוג  מפל גלישת מים על  
משטחים סלעיים חדר משאבות יבש על 
ציודו, מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 עודיים.ישליטה בתאים י

    

 2,650 12 7פלח  -אמבר  -אחזקה למזרקת  1.24

מזרקה מסוג  מפל גלישת מים על  
משטחים סלעיים חדר משאבות יבש על 
ציודו, מאגר מים, גופי תאורת לדים, לוח 
חשמל המחובר בתקשורת אלחוטית 
למרכז ניהול מזרקות עירוני, סבכות 
נירוסטה, תעלות וצינורות ניקוז וגומחות 

 ודיים.יעישליטה בתאים 

    

 1,250 12 בית החייל צומת מחסני השוק 1.25
        

 1,250   רמות -הערים התאומות  1.26

    
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 כתב כמויות אחזקת מזרקות ברחבי העיר 

 חודשים תאור מס'
סה"כ עלות  

)₪( 
 7,050   פארק ההיטק 1.27
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 1,250   7מול  1.28
        

 1,250   ר אברהםבא 1.29
        

 1,250   ביג 1.3
        

 2,650   גו' אלון )בי"ס אשכול 1.31
        

 1,250   מרמלדה )ביולוגית( 1.32
        

 7,050 12 דקר -אחזקה למזרקת חשמונאים  1.33

 

מזרקה מסוג סילוני מים קשתיים בעיגול 
הכוללת בין היתר משאבה טבולה, מאגר 

גופי תאורת לדים, לוח חשמל מים, 
המחובר בתקשורת אלחוטית למרכז ניהול 
מזרקות עירוני, סבכות נירוסטה, תעלות 
וצינורות ניקוז וגומחות שליטה בתאים 

 עודיים.יי

    

 7,050 12 אחזקת מרכז בקרת מזרקות עירוני  1.34

" לשליטה דו כיוונית 95אינטרנטי "ראשון  
ורת על הבקרים המתוכנתים בתקש

סלולרית. בקרה על הפעלת המשאבות, 
והתאורה, תוך שמירה על מידע  היסטורי. 
שליטה על שעות הפעלה וכיבוי המזרקות, 
קבלת אינדיקציות )הפעלה, כיבוי, מהירות 
רוח, תקלות וכ'(. האחזקה כוללת את 
מחשב מרכז הבקרה, התקשורת 
הסלולרית ליחידות הקצה, במרכז 

, החומרה ובמזרקות וליחידה ניידת
 והתוכנה.

  

 98,700   סה"כ לחודש  

 
לעבודות אחזקה והפעלת   24-2014מכרז אחזקת מזרקות מס'  - מקור הנתונים*      

 מתקני מים המשלבים מערכות חשמל ומים בעיר באר שבע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *טופס טיפול מונע -נספח ג' 

 

 טופס טיפולים 
 

 הערות זמני ביצוע פרוט  מס'



                              דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
 24/2014מכרז מס'  -אחזקת מזרקות                                                               ( 33מס' ) 2015לשנת 

 

 

118 
                          

 

  חודשי שבועי  ייומ
בדיקת צריכת מים לרבות  1

     קריאת מונים
בדיקת איכות המים  2

ואיזונם בהתאם לתקני 
 ומדדי משרד הבריאות

   
בכל יום ה' בשבוע קובץ 

 ישלח במייל

ניקיון בסביבת המזרקה  3
מ' מקו  5 -ברדיוס של כ 
 מים )אחרון(

   
 

 ניקיון משטח המזרקה 4
     

יקיון תחתית הבריכה, נ 5
     תעלות, מובילים ושוחות 

 טיפול במסננים 6
 

    

ניקיון וטיפול רשתות  7
     לוויםיואביזרים נ

 בדיקת לחץ מים 8
     

בדיקת תקינות מערכת  9
     המים

בדיקת וטיפול בצנרת  10
 המים

 
   

 
 תקינות מערכות ההפעלה 11

 
    

ינות תקשורת למרכז תק 12
     בקרה

 ניקיון פילטרים ומסננים 13
     

 הוספת כימיקלים 14
 

   
עד לנקודת איזון המים 

 כנדרש בחוק
 ניקיון ושאיבת משקעים 15

    
 מטאטא יונק

 ניקיון חדרים יבשים 16
 

    
 ניקיון חדרים רטובים 17

     
טיפול ובדיקת מערכת  18

 רההתאו
   

 לרבות כיול וכיוון

 תקנית מערכת מוזיקלית 19
 

    
תקניות מאוורים וציוד  20

     נילווה ומערכות חשמליות

 
 

 פרוט  מס'

 הערות זמני ביצוע

  חודשי שבועי  יומי
 צביעת משאבות 21

 
    

 גירוז משאבות 22
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 טיפול במערכת החשמל 23
 

    

וכיול בדיקת תקינות  24
     מכשירי הכלרה

כל טיפול אחר בהתאם  25
להוראות יצרן ו/או 
 הנחיית מפקח בשטח

   
 

בדיקת תקינות מערכות  26
     התרעה

בדיקת תקינות וטיפול  27
     במשאבות טבולות 

כל טיפול אחר בהתאם  28
להוראות יצרן ו/או 
 הנחיית מפקח בשטח

   
 

וטיפול בדיקת תקינות  29
     באל חוזרים

 
לעבודות אחזקה והפעלת    24-2014מכרז אחזקת מזרקות מס'  -מקור הנתונים  * 

 מתקני מים המשלבים מערכות חשמל ומים בעיר באר שבע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


