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 שיפו	 בית ספיר בקריית ספיר

  

  כללי

היכל התרבות העירוני מתח� קריית ספיר הינו מתח� במרכז כפר סבא, הכולל את 

אשר נבנה כמפעל הנצחה לבני כפר סבא שנפלו במערכות ישראל (להל�:  �יד לבני� �

   �בית ספיר") ובו היכל התרבות ואת המבנה של יד לבני�"

, ספריות, קונסרבטוריו� למוסיקה, משרדי יטוריו�אודובו  בית התרבות העירוני

  "). בית ספירגני ילדי� (להל�: "נוער וספורט ואג� תרבות 

  

לא בוצעו בה�  !שנה ומאז ועד לשיפו$ נשוא דוח זה 35 !המבני� נבנו לפני כ

של המבני� ירוד שיפורי� ושדרוגי� להתאמת המבנה לדרישות כיו�. מצב� ה

ובנוס�, לא עמדו בדרישות דיני המבני� בהפעלת עו והמערכות שלא תפקדו, פג

  רישוי העסקי�, במיוחד מבחינת דרישות כיבוי האש 

(בהתא� לסקירתו של מנהל אג� התרבות בפרוטוקול ישיבה אצל החברה המפקחת 

  ).23/10/06 !מ ")פרוטוקול ישיבה(להל�: "

  

חודש, הכוללי�  איש מדי 20,000עד  15,000 !קריית ספיר מספקת שירותי� עבור כ

את מנויי הספריות, תלמידי הקונסרבטוריו� וחטיבת המחול, ארגו� יד לבני�, 

השתלמויות סגלי ההוראה, המוזיאו� הארכיאולוגי והמבקרי� בעשרות מופעי 

התרבות המתקיימי� בהיכל התרבות ובאודיטוריו� ספיר (לפי נייר עמדה על 

הייתה לענות על  פרוייקטהמטרת  ."הקמת מרכז מוסיקה מקי� בכפר סבא")

  תלמידי המוסיקה בעיר.  3,500 !הצרכי� של אלו ושל יותר מ

  

על כ� התקבלה במועצת העיר החלטה על שיפו$ ושדרוג בית ספיר: טיפול ושדרוג כל 

שיפו$  !בקומת הקרקע  ,תשתיות המבנה, ביצוע הנגשה מלאה של הבניי� עבור נכי�

 !$ מלא של המוזיאו� הארכיאולוגי, בקומה א'ר, שיפוימלא של אודיטוריו� בית ספ

די�, בניית חדרי בנייה מחדש של ספריית היל !הקמת מרכז מוסיקה, בקומה ב'

  סטודיו מודרניי� למחול (הנתוני� מתו+ דוח בדיקה ראשוני של הלי+ הפרוייקט עד 
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נבנה  ,בנוס� מהנדס מומחה).ל ידי , עליציאה למכרז שנער+ על פי בקשת ראש העיר

ני�. (מבני� לחדר שנאי� וגנרטור היו� במתח� מרכז אנרגיה הבנוי משלושה מב

  משות� לכל הקרייה,  לאשפהחדר מיתוג לחברת חשמל עבור כל קריית ספיר, מבנה 

  מבנה מאגר מי� בחרו� וחדר משאבות לכל קריית ספיר).

  

  בלבד. בית ספירלגבי  פרוייקטהביקורת בחנה את התנהלות ה

  

  הביקורתמטרות 

  ומהותו; פרוייקטבחינת הגורמי� שהובילו לתחילת ה •

  הבנייה; פרוייקטשינוי סדר שלבי  •

 הצגת התנהלות אג� ההנדסה; •

  יציאה למכרז בחיפזו� ושינוי נתוני המכרז; !הצגת ליקויי� במכרז  •

  פרוייקט;חוסרי� בתוכניות שהובילו לעיכוב ה !הצגת הליקויי� בביצוע •

  פרוייקט;בחינת הניהול התקציבי ב •

הביצוע בפועל לעומת התכנו�  ! פרוייקטהשינויי� המהותיי� ב ניתוח •

  ;המקורי

  .בחינת ההיערכות למסירת המבנה •

, פרוייקטמההיבט של אופ� ההתנהלות של הגופי� ב נערכהיודגש כי הביקורת 

זה בדיקה של התאמה בי�  חהסבירות והחוקיות של הפעולות שבוצעו, כשאי� בדו

יעוד הנכס, או התייחסות לנושא ההנדסי. כמו כ� יודגש כי התמקדות הבנייה לבי� י

 ,  תו+2/10/2008, עד פרוייקטהביקורת הינה בעיקר בשלבי� הראשוני� של ה

. חשוב לציי� כבר פרוייקטהתייחסות לצמתי� מרכזיי� בלבד, בשל מורכבות ה

 ע� עיריית"ועדת היגוי" מט פרוייקטהחלה לפעול ב 9/2008 !בשלב זה כי  החל מ

אשר  ייהכפר סבא, בה חברי� מ"מ מהנדס העיר, סמנכ"ל התפעול וגזבר העיר

  כללי ניהול מסודרי�.ל פי ע פרוייקטמנהלי� ומפקחי� על ה
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  מתודולוגיה

, ע� מנהל פרוייקטבמהל+ הביקורת התקיימו פגישות עבודה ע� החברה המפקחת ב

העירייה, ע� גזבר לתיפעול של ל סמנכ"האג� תרבות, ע� מ"מ מהנדס העיר, ע� 

מנכ"ל העירייה לשעבר, לא נערכו פגישות ע� ייה. העירייה וע� עוזר גזבר העיר

  . לאור עזיבת� את העירייה, לשעבר פרוייקטומנהל הלשעבר מהנדס העיר 

  הביקורת קיבלה לידיה מסמכי� רבי� מכל הגורמי� המעורבי� בניהול ובפיקוח.

  בקריית ספיר. י� יורכמו כ�, הביקורת ערכה ס

  

  עיקרי ציר זמני� (יפורט בהמש� הדוח)

  המבני� של  2עבור שדרוג 1  15,747,305אישור תב"ר בס+  ! 25/9/06 !ב •

  ;בישיבת מועצה !יד לבני� וקריית ספיר 

הצור+ בשיפו$ בפרוטוקול ישיבה של החברה המפקחת. הצגת  ! 25/10/06 !ב  •

 ;יד לבני�מבנה הדגש הוא על 

לבית ספיר בלבד בהתא� לפרוטוקול  פרוייקטבהעברת הדגש  ! 5/2/07 !ב •

ביתו עבור המבני�, כשמר 2עבור  !1 מיליו�  30ישיבה והקצאת תקציב של 

 בית ספיר;

"ראבי חברה קבלנית בע"מ" ל ידי בשטח עהתחלת העבודה  ! 11/11/07 !ב •

 ;"הקבל�")(להל�: 

שיי� לאחר תחילת העבודה כחודעבודה בפועל, מת� צו תחילת  ! 7/1/08 !ב •

 בשטח;

 כחצי שנה לאחר תחילת העבודה בשטח;מת� היתר בנייה  ! 21/5/08 !ב •

  1;מיליו�  48!הפרוייקט לתקציב אישור מועצת העיר להגדלת ! 2/6/08 !ב •

 ;מ"מ מהנדס העירל ידי הקמת ועדת היגוי ע ! 9/2008 !ב •

 ;לתוכנית הבטיחות מת� אישור כיבוי אש ! 4/11/08 !ב •

 .שהזמי� ראש העירמומחה ח מועד עריכת דו ! 18/1/09 !ב •

  

  

  

  

  



 130

    

  

בהתא� לצו התחלת העבודה שנית� כאמור לעיל, היה אמור הקבל� לסיי� עבודתו 

, טר� הסתיימו 2010סו� ינואר  !מועד סיו� הביקורת ב. 2008בתחילת אוקטובר 

  העבודות.

  

על ידה עדו יוזמת החברה המפקחת, אשר תוהתקיימו ישיבות עבודה ב

פרוטוקולי� מסודרי�, בה� השתתפו באופ� קבוע נציגי החברה המפקחת, מנהל ב

 �הפרוייקט מטע� אג� ההנדסה, מתכנני הפרוייקט בתחומי� השוני� ולרוב א

מהנדס העיר וכמעט כלל  ,מנהל אג� התרבות. לא השתתפו, אלא לעיתי� רחוקות

  להל� פרוטוקולי� מישיבות). גורמי� מהנהלת העירייה ומגזברות העירייה (לא 

מנכ"ל העירייה מסר לביקורת כי הוא רואה במהנדס העיר, מנהל הפרוייקטי� 

  באג� ההנדסה ומנהל אג� התרבות את נציגי הנהלת העירייה בפרוייקט.

  

  הגופי� העיקריי� המעורבי�:

מטע� מהנדס העיר  פרוייקטומנהל ה לשעברמהנדס העיר  �אג� ההנדסה •

  לשעבר;

, "הר� מאיר הנדסה פרוייקטאשר מונתה לפקח על ה !המפקחתהחברה  •

  );ת"החברה המפקחי� בע"מ" (להל�: "פרוייקטוניהול 

  ");תרבותהמנהל אג  מנהל האג�, מזמי� העבודה (להל�: " !אג� תרבות •

  ");הקבל!"ראבי חברה קבלנית בע"מ" (להל�: " ! הקבל� הנבחר •

  .")האדריכל(להל�: " ערי�" אדריכלי� ומתכנני !"ברסלבי !האדריכל הנבחר •

  

  ביקורתממצאי ה

  :והשינוי במהותו פרוייקטהגורמי� שהובילו לתחילת ה .1

 28שיפו$ מתח� קריית ספיר הינה בדוח מבקר העירייה מס'  פרוייקטראשיתו של 

 .אינו עומד בתנאי� של רישוי עסקי�, בו נמצא כי המבנה של יד לבני� 2004לשנת 

  באי�:האמור מסתמ+ על המסמכי� ה
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מנכ"ל העירייה דאז וזר לע 6/7/05 !במכתבו של מ"מ מהנדס הרשות דאז מ  .א

ופעלו מתוק�  שנה 40 !לפני כיד לבני� ובית ספיר הוקמו היכל י� כי ימצובו 

העירייה בהתא� להוראות צו רישוי  על ידירישיו� לניהול עסק שהוצא 

  העסקי�. עסקי�. ככל שחלפו השני�, השתנו דרישות דיני רישוי 

מנהל אג� התרבות, כי  על ידיי� ימצו ! 23/10/06 !בפרוטוקול ישיבה מ  .ב

אי� קירייה שיפורי� ושדרוגי�, לה� שנה, לא בוצעו ב 35המבני� נבנו לפני 

. הוא מציי� )2007יש אישור זמני עד לסו� שנת ( הלהפעלתקבוע רישיו� עסק 

 עדר רישיו� עסק. יכי עיריית כפר סבא נקנסה בשל ה

עיריית כפר סבא נקנסה על ידי בית  10/9/06 !מ 546/05סק די� בהתא� לפ  .ג

  :1968 !עדר רישיו� עסק, בניגוד לחוק רישוי עסקי�, תשכ"ח יהמשפט על ה

"זועק מחדלה של העירייה לשמיים...העירייה הפעילה ומפעילה את היכל 

ן התרבות שבתחומיה ושברשותה משיקולים כלכליים, כאשר אין בידה רישיו

  עסק, וכאשר אין היא עומדת בדרישות של כיבוי אש". 

  

נער+ סק הדי� מנהל אג� התרבות, בעקבות פ על ידיבהתא� לנמסר לביקורת 

, על מנת לקבל רישיו� עסק זמני ובידיעה פתרו� זמני בנושא כיבוי האש

  שעתידי� לבצע שיפו$ מקי� למבני�. 

  

הועבר מרכז הכובד יד לבני�, היה שיפו$  פרוייקטלמרות שהדגש הראשוני של ה

 , (ודחייתיד לבני� כבר בתחילת התהלי� להתחלת השיפו	 בבית ספירמבנה מ

  :) בהסתמ+ על המסמכי� הבאי�2009לאחר שיפו$ יד לבני� 

  כי יש להתחיל את השיפו$  מצויי� ! 23/10/06 !בפרוטוקול ישיבה  מ  .א

  ביד לבני�.

י� יתכנו� וצוושר הראש העיר, אבנוכחות  ! 31/12/06 !בפרוטוקול ישיבה מ   .ב

 35.5יד לבני�  !1 מיליו�  60 !על ידי מנכ"ל העירייה דאז כי העלות תגיע לכ 

 וכ� ביצוע מחודש של מערכת המזרקות1  מיליו� 13.4 !, בית ספיר1  מיליו�

 ! מרכז אנרגיהי� כי יוק� א� יושיפור הג� המרכזי וחזיתות המבני�. צו

  י האש, תחנת טרנספורמציה פרטית ולוחות חשמל.שיכלול את כל מער+ כיבו

 הדגש מועבר להתחלה בשיפו$ של בית ספיר ! 5/2/07 !בפרוטוקול ישיבה מ  .ג

אי� בפרוטוקול . 2009יד לבני� לשנת מבנה ומרכז האנרגיה ודחיית שיפו$ 

  . להל� ,1.2הסבר לכ+, א+ לביקורת ניתנו הסברי� שיפורטו בממצא 
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   כימטע� ההנדסה  פרוייקטציי� מנהל ה ! 8/3/07 !בפרוטוקול ישיבה מ   .ד

כל קומפלקס "התקבל אישור הנהלת העירייה לצאת לביצוע תכנון ראשוני של 

לביצוע התכנון ₪ מיליון  34כמפורט בהמשך. אושר תקציב של  קריית ספיר

הראשוני של כל הקומפלקס, תכנון מלא של מרכז האנרגיה ובית ספיר ולביצוע 

  במלואם בבית ספיר והקמת מרכז האנרגיה..". עבודות השיפוץ

  

 המבני� 2 !יקט היה הצור+ ברישוי עסקי� לילמרות שהזרז לתחילת הפרו .1.1

כנגד עיריית כפר סבא על כ+, נראה סק הדי� בקריית ספיר, בייחוד לאחר פ

שינתה העירייה את הדגש מצור+ למילוי דרישות "רישוי ה שכבר בתחיל

  כפי שנית� ללמוד מפרוטוקול הישיבה , עסקי�" לצור+ בשיפו$ נרחב

(סעי� ב' לעיל) כבר בשלב התחלתי זה ישנה התייחסות ג�  31/12/06 !מ

  לביצוע מחודש של מערכת המזרקות, שיפור הג� המרכזי וחזיתות המבני�. 

 .להל� ,7בפרק מפורטי�  ! יקטיהרחבה בנושא השינויי� בפרו

  

זקוק לשדרוג, הועבר לצור+ יד לבני� כמוקד הבמבנה הצור+ בהתמקדות  .1.2

קט דווקא יבשיפו$ הקומפלקס בכללותו, תו+ החלטה על התחלת הפרוי

  בית ספיר.בשיפו$ 

(סעי� ב' לעיל) דובר על הערכה של  31/12/06 !בפרוטוקול הישיבה מ

  יד לבני� לעומת תקציב של למבנה 1 מיליוני  35.5 המנכ"ל לתקציב של 

  ודשי� לאחר מכ�, בישיבה לושה חשכשלבית ספיר, 1 מיליוני  13.4

(סעי� ד' לעיל) הדגש התקציבי הוא על תכנו� מלא של בית ספיר,  8/3/07!מ

 בטר� תכנו� יד לבני�.

  בהתבסס על דברי מנהל אג� התרבות, הסיבות לכ+ היו: 

 

  יד לבני�, יהיו מבנה ההערכה הייתה שבמידה ובית ספיר ישופ$ לפני   א)

  קר� המוזיקה, ספריה, מחול וכו'. !ופי�יותר פתרונות ליותר ג    

  

  יד לבני�, על מנת לא לפגוע במבנה היה אינטרס לדחות את השיפו$   ב) 

  נויי� הקיימי� ולא לסגור את היכל התרבות שביד לבני�, ללא יבמ    
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  נויי�, לכל הפחות יאול� אלטרנטיבי בו ימשי+ להתקיי� מפעל המ    

   חרותיחת מרכזי� דומי� בסביבה והתפתלי (בשל אבאופ� מינימ    

  הקיימת בנושא).    

  

  בעקבות שיפוצי הבטיחות הזמניי�, נית� רישיו� זמני לבית ספיר   ג) 

     �  , 2009ד לבני� נית� רישיו� זמני עד סו� היכל יואילו ל 2007עד סו

  להתחיל את השיפו$  ,ואולי א� הכרחימה שגר� לכ+ שיהיה נוח יותר     

  יר. בבית ספ    

  

  הבנייה  פרוייקטשינוי סדר שלבי  .2

  בנייה סדר השלבי� המקובל הינו כדלקמ�: פרוייקטב    

  ;קבלת החלטות -

  ;הכנת תקציבי� -

  ;פרוגרמה  הכנת -

  ;הפרוגרמה מתורגמת לתוכניות משורטטות !תכנו�  -

  ;הכנת כתב כמויות -

  ;עריכת מכרז -

  ;קבלת היתר -

  ;חתימה על הסכמי� ע� הקבל�/מתכנני� -

  ;ילת עבודהקבלת צו תח -

  .תחילת ביצוע -

  

  היה כדלקמ!: פרוייקטבמקרה דנ! סדר שלבי ה

 בהתא� לפרוטוקולהצגת הצור+ בשיפו$ בדגש על יד לבני� ( ! 25/10/06 •

החברה המפקחת החלה בעבודתה  !באותו מועד לער+ ישיבה ממועד זה). 

ל ישיבה ראשונה של החברה פרוטוקול פי בטר� נחת� עימה הסכ� (ע

  המפקחת);
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מהנדס העיר (בהתא� למכתב  על ידי, פרוייקטהאדריכל נבחר  ! 26/11/06 •

 החברה המפקחת המודיע על הבחירה); של

בלבד. (פרוטוקול ישיבה ממועד מועבר לבית ספיר  פרוייקטהדגש ב ! 5/2/07 •

 זה);

 פרוטוקול ישיבה ממועד זה);על פי ( !הקבל� ראבי  במכרזנבחר  ! 18/11/07 •

 )13/3/08!בל� החל את עבודתו בשטח (בהתא� למכתב קבל� מהק !11/11/07 •

 בטר� חתימת חוזה עימו; �

 � נחת� הסכ� ע� הקבל� ראבי (בהתא� לצו תחילת עבודה) ! 30/12/07 •

 וחצי לאחר כניסתו של הקבל! לאתר; כחודש

לאחר שהקבל! התחיל  כחודשיי� !נית� צו תחילת עבודה בפועל  ! 7/1/08 •

 ;עבודתו בפועל

 ;חצי שנה לאחר תחילת העבודות בשטחכ �בנייה היתר הוצא  ! 21/5/08 •

בהתא� (, 50%ד ועבע� הקבל�  התקשרותאושרה הגדלת ה ! 2/6/08 •

כי מועצת העיר מצויי� בהחלטה . )02.06/08 !להחלטת מועצת העירייה מה

  , 1 21,752,322 !מ 50%אישרה את הגדלת החוזה ע� הקבל� עד 

 ;ל מע"מ)(לא כול1  32,628,481!ל

 הוקמה ועדת היגוי המלווה את הפרוייקט מבחינה ניהולית וכספית; ! 9/08 •

(בהתא� למכתב איגוד לתוכנית הבטיחות ש נית� אישור כיבוי א ! 4/11/08 •

 ערי� שרו�);

 ימו.עסיכו�  על פי ,קבל�נחת� הסכ� פאושלי (מחיר אחיד) ע� ה!19/5/09 •

  

  , החל הקבל! לעבוד בשטח 7/1/08 �העבודה בהתחלת עוד בטר� נית! צו   2.1 

  .11/11/07 �בכבר ולבצע עבודות גידור והריסות    

יקט מהר ככל האפשר, יכפי שיפורט בהמש+, בשל לח$ להתחיל את הפרו

  שחת� על יומ� העבודה של הקבל�, זה הוא מטע� העירייה, יקט ימנהל הפרו
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צו תחילת עבודה  במקו� החברה המפקחת שסירבה לעשות כ�, בטר� קבלת

 4/1/08!30/12/07(קיימות דוגמאות ביומ� העבודה של הקבל� מתאריכי� 

הוא זה שא� חת� על מטע� העירייה, יקט י). מנהל הפרו16/11/07!11 !ומ

  במקו� החברה המפקחת. 1פר מס חשבו�אישור 

  

 , כ+�21/5/08ההיתר נית! רק כחצי שנה לאחר תחילת העבודה בפועל ב   2.2

  בשטח חצי שנה ללא היתר. למעשה הבקשה עצמה להיתר הוגשה שעבדו  

לאחר תחילת העבודה בשטח. האמור הינו בניגוד כחודש וחצי  ! 25/12/07 !ב

  . 1967 !לתקנות התכנו� והבניה (עבודה ושימוש הטעוני� היתר), תשכ"ז 

אג�  על ידיהפרוייקט וההיתר הומצא אדריכל  על ידיהוגשה הבקשה להיתר 

   . ההנדסה

  

  .י� עליו כי נדרשת השלמה זויההיתר שנית� לא כלל אישור כיבוי אש ולא צו  2.3

 משמע ! 4/11/08 !אישור כיבוי אש נית� רק כחצי שנה לאחר מת� ההיתר, ב

עבדו כשנה בשטח ללא אישור כיבוי אש! האמור נסמ+ בי� היתר על מכתב 

עדיי� אישור כיבוי  י� כי אי�י, בו מצו29/6/08 !של ייעו$ הנדסת מערכות מ

י� כי יבו מצו ! 29/5/08 !אש. (לעניי� זה רלבנטי א� פרוטוקול ישיבה מ

אישור מכבי אש, אישור הג"א  !נדרשות השלמות להיתר בניה לבית ספיר

 ותשלו� אגרות, היטלי� וחתימות בעירייה).

,� 5/2/08 !למהנדס העיר מהמטע� העירייה  פרוייקטבמכתב מנהל ה בנוס

הגור� שמהווה מכשול להוצאת היתר בנייה הוא אישור כיבוי אש  נכתב כי

היא לכפות על כיבוי אש  ,הדר+ היחידה לדעתו ,על הגרמושקה ועל כ�

משמע לחתו� על הגרמושקה ולהתנות בביצוע כל  ,להוציא "היתר בתנאי�"

סימו� זקפי הזנקה לספרינקלרי�, מעבר ליציאה בקומת  !הסעיפי�, כגו� 

למרות זאת בהיתר שהוצא לא נרש� תנאי זה,  !לת יציאה המרת� עד לד

  למרות שהייתה חובה לכ+.

  

  :עבודת אנשי המקצוע נערכה מספר חודשי� בטר� חתימה על הסכמי�  2.4

 !2006התחיל לעבוד כבר בנובמבר  הפרוייקטשאדריכל למרות  

  משמע עבד  ! 3/5/07 !על טופס נלווה להסכ� עימו הינה מהחותמת 
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לחברה  14/5/07 !הסכ� חתו� במש+ כחצי שנה. א� במכתבו מ ללא

ציי� כי  לא קיבל תשלו� ולא חוזה חתו� למרות שכבר  !המפקחת

כ+  !יקט ולקראת סיו� שלב התכנו� הסופי יעובד כחצי שנה על הפרו

אינו מדויק ואינו מהווה את מועד קבלת  3/5/07שייתכ� וא� התארי+ 

 ייקט.אדריכל הפרוהסכ� חתו� אצל ה

 ע� החברה המפקחת שהייתה מעורבת מהשלבי� הראשוני� של 

), נער+ 23/10/06 !ימה הוא מראשונה עיקט, (פרוטוקול ישיבה יהפרו

  .2/5/07 !הסכ� חתו� ב

ושל הפרוייקט עבור עבודת� של אדריכל שלומי� י� כי התייצו

 לאחר חתימת ההסכ� עימ�, באופ� תקי�בוצעו החברה המפקחת, 

 .מקובלכו

  

, נחת� עימו 9/07לאחר זכייתו של הקבל� במכרז  �י! כי ילגבי מרכז האנרגיה יצו

. עיכוב בהוצאת היתר הבנייה 20/5/08 !בהעבודה  תונית� צו התחל 5/5/08 !חוזה ב

א+ שוב היה עיכוב  ! 7/9/08 !בעבודה שני הוצא צו התחלה  עבודה.מנע את תחילת ה

ג� במקרה זה בולטי� פערי הזמני� אשפה. עקב בעיות בהזזת קו בזק ופתרו� לחדר 

חודשי� לאחר זכייתו  10!החוזה ע� הקבל� המבצע נחת� כ ,בי� השלבי�. כ+ למשל

במכרז. צווי התחלת העבודה הוצאו תקופות ארוכות מאד לאחר חתימת החוזה 

מעבר לשנה אחת) וג� אז חלו עדיי� עיכובי� עקב בעיות שהיו אמורות � (שנמשכו א

  ועד.להיפתר במ

  

  ההתנהלות באג  ההנדסה  .3

  הגור� המהווה את "המזמי�" ולהוראותיו כפופי� הגורמי� השוני�     

  . האמור מסתמ+, בי� היתר, על אג  ההנדסה !הוא  פרוייקטהמעורבי� ב    

  החברה וע� הפרוייקט בחינת ההסכמי� השוני� שנחתמו ע� אדריכל     

  , משמע, אג  ההנדסה, לפיה�  יקט (שיפורטו בהמש+)יעל הפרוהמפקחת     

  , הוא הגור� אשר להוראותיו כפופי� מהנדס העיר או מי שימונה מטעמו    

  א� בהתא� לשיחה ע� מ"מ מהנדס העיר כיו�, אג�  יקט. ימבצעי הפרו    

  ההנדסה הוא שנתפס על ידו כ"מזמי�" העבודה.   
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יהיה הגור� המוסמ+ , אשר מטע� העירייה יקטיבחר מנהל פרונאג� ההנדסה, ב

י� וא� ייקט קריית ספיר. כפי שצויפרוניהול להיות אחראי על מהנדס העיר,  �מטע

יקט היווה הגור� יחברה המפקחת, מנהל הפרוה על ידילנמסר לביקורת בהתא� 

  יקט. ישמקבל החלטות בעירייה ומילתו נתפסה כשקולה לאישור העירייה לגבי הפרו

החברה  על ידיפרוטוקולי הישיבות השונות שנערכו א� נתמ+ בכתב ב ,האמור לעיל

מנהל הפרוייקט מטע� , ציי� 11/3/07 !המפקחת. בהתא� לפרוטוקול ישיבה מ

  בפרוטוקול ישיבה "הוא הכתובת בעירייה לכל נושא שיתעורר".כי  העירייה

שהוא ילווה באופ� אישי את ה העיריימנהל הפרוייקט מטע� מסר  ! 1/1/08 !מ

  יקט.יהפרו

  

  אינ� מכהני� יותר בתפקיד� מטעמו, יקטי� יה! מהנדס העיר דאז וה! מנהל הפרו

  .2008זה, החל מספטמבר 

  

  , 2009בדיקת מומחה חיצוני אשר הוזמ� על ידי ראש העיר בינואר בהתא� לדוח 

עד לשלב היציאה  פרוייקטאשר מתייחס להלי+ העל פי החלטת מועצת העירייה, 

ביקורת כנגד אג� ההנדסה. לביקורת אי� כישורי�  למכרז, עולות מספר נקודות

או אחרי� ולכ� מטע� העירייה  פרוייקטהנדסיי� לבקר את כישורי מנהל ה

  זה. דוח הממצאי� הבאי� מסתמכי� על 

 

  יקט בטר� יהיה צור+ בהרכבת צוות ניהול לפרו ,האמור דוחבהתא� ל .3.1

  רוגרמה, כחודשיי� פנתבקשה  11/1/07 !יציאה לדר+. דוגמה לכ+ היא שרק ב    

    .וחצי לאחר תחילת התכנו� הראשוני    

     

  !המומחה  דוחבהתא� למסקנות    

   . נראה כי אין בקרה של הרמה הממונה, כל ההחלטות מתקבלות על ידי 3"

  מאיר שלום ללא בקרה.       

  קט גדול ומורכב הייתה חייבת להתבצע חשיבה ברמת יי. לפני יציאה לפרו4   

  ,קט מורכב זה לרבות שלב התכנוןימהנדס העיר על אופן הביצוע של פרוי       

  נראה כי הפעולות היו ללא חשיבה מעמיקה".       
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   !7ובאופ� ספציפי לגבי הפרוגרמה, במסקנה 

  "פרוגרמה!! לא התקיים ההליך החשוב הזה היה צריך למנות משרד 

  אומדן, כי אז הדברים חיצוני אשר ייבנה את הפרוגרמה בחלקים, לרבות 

  היו יותר ברורים.."

  

זה, בייחוד  פרוייקטכי ראוי היה לפקח ולעקוב אחר  סבורהרת הביקו

ברמה יומית מעורב דגל. על מהנדס העיר היה להיות  פרוייקטשמדובר ב

  זה. פרוייקטב

  מטע� העירייה יקט יהותיר את מנהל הפרו ,דאזבפועל, מהנדס העיר 

מטעמו. בהתא� לנמסר  יקוח ומעורבות נוספי�ללא פ"לבד במערכה", 

 ! מנהל אג� התרבות על ידיעל הפרוייקט והחברה המפקחת  על ידילביקורת 

פעמי� פיזית יקט, לא היה מעורב בו, וביקר ימהנדס העיר לא היה נוכח בפרו

בסיור במתח� ספיר  אהשתת� לדוגמדאז, יקט. מהנדס העיר יספורות בפרו

, א+ לא העיר התא� לסיכו� הסיור) ובישיבה ע� ראש(ב 18/5/08 !שנער+ ב

  .הביקורת על ידי שנדגמוות אחרת עבודה ואו בפגישהשתת� במספר דיוני� 

  

ולאחר לימוד והבנת הנעשה  2008מ"מ מהנדס העיר נכנס לתמונה כבר ביולי 

שלל את סמכויותיו של מנהל הפרוייקט מטע� אג� ההנדסה והמלי$ על 

בה חברי�  "ועדת היגוי", הוקמה  2008בספטמבר  .הקמת "ועדת היגוי"

פיקוח מהווי� גורמי  מ"מ מהנדס העיר, סמנכ"ל התפעול וגזבר העיר אשר

יקט, מטע� העירייה. ועדה זו עורכת ישיבות מדי יהפרוובקרה שוטפי� על 

יקט דורש את אישורה וקיימת מטעמה הקפדה על אי ישבוע, כל שינוי בפרו

  .חריגה מהתקציב שנקבע

  

מהנדס העיר שוסבורה כי ראוי היה המומחה  דוחהביקורת תומכת בדעת 

    .יקטיהיה מקי� ועדה כזו עוד בתחילת הפרו �דאז 
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  בדוח י� ימצו, ע"י מנהל הפרוייקט מטע� העירייה בהקשר של ניהול התכנו� .3.2

  כי:המומחה     

  ? עובדה לא אושרו כל המתכננים??? אז איך תכננו?? 7/6/07"נכון לתאריך 

  ". 15/7/07 -זו לא מונעת את מאיר לסכם כי גמר התכנון למכרז יהיה ב  

   !י� כי  יובמסקנות צו

  . כל ניהול התכנון לקה מאוד ולא נוהל על פי המתודולוגיה המקובלת 12"

  בענף הבנייה".        

  

שיצאו היה מודע לכ+  ,מהנדס העיר דאז ,להל� 4.1כפי שיפורט בממצא 

  ח$ זמ� בלתי סביר.למכרז בל

כי ראוי היה כי לא יאפשר זאת וידאג כי ההיבט התכנוני  הביקורת סבורה

 יסתיי� במלואו בטר� יציאה למכרז.

   ועוד מתו+ מסקנות המומחה: .3.3

  . מהניתוח הראשוני של שלב עד המכרז רואים בבירור כי "הכישלון היה 1"

  על הקיר".      

  מאוד לקויה ולא מקצועית, חלק ניכר  ייקטפרו. כל המתודולוגיה של ניהול ה2  

  יקט". ינובע מחוסר מקצועיות של מנהל הפרו      

  

  זו שצויינה בדוח המומחה:הביקורת מצאה סימוכי! להתנהלות בעייתית 

הציג מטע� העירייה יקט י, מנהל הפרולהל� 4.1 סעי�כפי שיפורט ב 

יטופל יקט שיש לבצעו במהירות, כשהתקציב יקט כפרויאת הפרוי

  בהמש+ ולתזרי� אי� משמעות.

הוא מטע� העירייה יקט י, מנהל הפרולעיל 2.1י� בממצא יכפי שצו 

 החברה המפקחתשחת� על יומ� העבודה של הקבל�, במקו� 

יקט יומנהל הפרו לעשות כ�, בטר� קבלת צו תחילת עבודה השסירב

ה חברהבמקו�  1הוא זה שא� חת� על חשבו� מטע� העירייה 

 מפקחת.ה

יקט, שינה י, על מנת לצמצ� את תקציב הפרו4.2פי שיפורט בממצא כ 

כמאי ה +שעראת כתב הכמויות מטע� העירייה יקט ימנהל הפרו

  ).גמזו ניהולית(
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   המומחה: דוחמסקנה נוספת ב  3.4

  יקט של שיפוצים ובטח יקריטי בפרו -קט י. לא בוצעה בדיקת מערכת לפרוי11"    

  יקט מורכב כזה".יבפרו                   

   לא פעל לאיתור ,מהנדס העיר דאז להל�, .7.2 סעי�בנוס�, כפי שיפורט ב   

  מ"מ מהנדס  על ידיי� א� ישל המבנה, למרות שצוהמתכנ� המקורי  האדריכל    

 , מתכנ� הפרוייקט המקורי.העיר כיו� כי מקובל לפנות לאדריכל    

  

  דר ניהול מקצועי ומסודר, נית� עיפועל יוצא של התנהלות אג� ההנדסה ובה  3.5

  והפכה להיות המנהלת המקצועית של " נשאבה"לטעו� שהחברה המפקחת     

  הבדיקה של המומחה: דוחי� בייקט. כפי שצויהפרו    

  ותנים "עוד סיכם מאיר כי הפיקוח יערוך הערכה תקציבית???? כיצד נ    

  לפיקוח לערוך תקציב??..."            

   !רות שהחברה המפקחת מוגדרת בהסכ� עימה א� כמנהלתיודגש כי למ    

  "שדרוג מבנים קריית בית ספיר" שלב  פרוייקט"היועץ יבצע ניהול ופיקוח ל    

  "היועץ יהיה  !הינה כפופה למהנדס העיר או למי מטעמו ובכל מקרה א..."     

  . כפוף להוראות מהנדס העיר ו/או להוראות מי שימונה מטעמו מעת לעת"    

  שנמסר לביקורת ע"י החברה המפקחת על פי תפיסתה סעי� זה מתכוו� כפי     

  לניהול התיכנו� בלבד.    

  היא של ביצוע למת� הוראות לניהול הפרוייקט והאחריות הסופית על כ�,     

  העיר או מי מטעמו.מהנדס     

  .להל� ,יהרחבה בנושא התקציב בפרק ניהול תקציב    

  

  אה למכרז בחיפזו! ושינוי נתוני המכרזיצי� הליקויי� במכרז  .4

  הכנה י� בפרק הקוד�, הינו יבנייה, כפי שצו פרוייקטמפתח לבסיס יציב בה  

  בסיס התכנו� הראשוני מתבצעת  ותכנו� ראויי� טר� תחילת העבודה. על    

  יציאה למכרז ובחירת קבל�.  ! הכנה של כתב כמויות מפורט ובשלב הבא    
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  זה היציאה למכרז התבצעה בחיפזו! עוד בטר� נסתיי� שלב פרוייקטב   4.1

  התכנו! וההכנה אליו. האמור מתבסס על האסמכתאות הבאות:   

 

היה מודע לזמ� שנחו$ לצור+ מטע� העירייה יקט ימנהל הפרו .4.1.1

בהתא� לפרוטוקול  ! יקטיהתארגנות  א+ היה נחפז להתחיל את הפרו

שיו אנחנו בזמן שלילי "כבר עכציי� כי בה  25/10/06 !הישיבה מ

  ".2007ליציאה לעבודה במהלך 

 

, בהתא� לפרוטוקול 08הייתה סיומו עד סו� ספטמבר  פרוייקטהמטרה ב .4.1.2

  .27/3/07 !ישיבה מ

  

הופעל לח$ על אנשי המקצוע לסיי� את ההתארגנות ליציאה למכרז  .4.1.3

 ,דברי מהנדס העיר דאזעל פי זאת  , בלח	 זמ! בלתי סביר וקצר מדי

. בפרוטוקול זה ציינה א� החברה 28/6/07 !ישיבה מ בפרוטוקול

חודשי�  3!2יקט כזה דרושי� לפחות עוד יהמפקחת כי ברור שלפרו

דעים לכך שנצא למכרז לא "אנחנו מו�להשלמת תכנו� ליציאה למכרז 

  ."מוכנים

 

הלח$ ביציאה למכרז נבע מרצו� לביקורת נמסר על ידי גורמי� שוני� כי  .4.1.4

כיוו� שזהו החודש בו  ,2008ד תחילת אוקטובר עיקט יהפרואת לסיי� 

ואי קיומו של אול� משמעותו הפסד כספי !מתחילה עונת המינויי� 

וא� סכנה לביטול מפעל המינויי� לטובת מתחרי� בסביבה. לעירייה 

כי  !27/12/07 !ראש העיר בעצמו הדגיש, בהתא� לפרוטוקול הישיבה מ

קט עד יזמנים ולסיים את הפרוי"קיימת חשיבות עליונה לעמידה בלוחות ה

  לתקציב לא ניתנה התייחסות בדיו� זה. ."2008תחילת אוקטובר 
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, סקרה 15/5/08 !א� בפרוטוקול ישיבה נוס� בנוכחות ראש העיר, מ .4.1.5

"עקב הזמן הקצר  !החברה המפקחת את נושא "התכנו� המזורז למכרז

ר שיצא למכרז יקט מאידך, החומיבאופן בלתי סביר מחד ומורכבות הפרו

  ".היה רחוק מלהיות מושלם

 

  שונה וצומצ� ביחס לכתב הכמויות  !כתב הכמויות עליו התבסס המכרז .4.2

  של  חוברותשתי  החברה המפקחת על ידילביקורת הוצגו הכמאי. + שער    

  ואילו  28/8/07 !בכמאי ה על ידינער+ ראשו� כתב כמויות  !כתבי כמויות    

  (לדברי החברה המפקחת) על ידי מנהל הפרוייקט  נער+ שני הכמויות הכתב    

   !בפרקי� השוני�  י�שינוי כולמעשה נער. 11/9/07 !ב ,העירייהמטע�     

   עלויות נמוכות יותר.הצגת  !� שמטרת    

 

   ראשו!:לעומת השני להל! דוגמאות לשינויי� שנערכו בכתב הכמויות ה    

 ,1 460,000ה הייתהראשו� בכתב הכמויות  המעליותבעוד עלות  

  1.  135,000 !לשני ירדה עלות המעליות בכתב הכמויות ה

  1 .  254,520ת הייתה ושל המעליבפועל העלות 

  

בנושא "עבודות יומיות פרק ראשו� הקיי� בכתב כמויות ה פרק של� 

בעלות של  !שכולל שעות עבודה של פועלי� מקצועיי� שוני� !" 80

  שני. ה אינו מצוי בכתב כמויות !1  161,500

  1 . 98,218הייתה בפועל העלות 

 

רכיבי� !בקומה א'   22ס+ העלות של פרק ראשו� בכתב הכמויות ה 

בכתב  1,050,996לעומת 1  2,283,200הינו  !יהימתועשי� בבנ

  שני. הכמויות ה

  1 . 2,014,284 !העלות בפועל 
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לעומת ס+ העלות 1  26,970,425 !הראשו� ס+ העלות בכתב כמויות  

 1.מיליו�  5!משמע הפחתה של כ1,  21,908,314 !השני בכתב כמויות 

  

  נית� ללמוד מדוגמאות אלו כי גובה העלויות תמיד הוקט� בכתב הכמויות 

כשבפועל העלות הייתה גבוהה יותר ודומה יותר להערכה הראשונה השני, 

   ראשו�.בכתב הכמויות ה

על מנת שיהפו+  יקט צומצ� במכוו�יהפרואומד� הביקורת תמהה הא� 

ולמעשה נערכה הטעייה החלטות הוקבלת להיות "אטרקטיבי" בעת הדיו� 

  ההחלטות בעירייה. על מנת להקל על העברת 

  

  .להל� הרחבה בנושא זה בפרק ניהול תקציבי

  

  יקטיחוסרי�  בתוכניות שהובילו לעיכוב הפרו �הליקויי� בביצוע  . 5

    3/5/07 !א� להסכ� עימו מבהתהפרוייקט  של אדריכלהגדרת התפקיד     

  "קריית ספיר"....היועץ  פרוייקט"היועץ יבצע תכנון אדריכלי ל !הינה    

  מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של התכנון את כל השינויים כפי שיידרשו     

  על ידי העירייה...היועץ יהיה כפוף להוראות מהנדס העיר ו/או להוראות מי     

  ". שימונה מטעמו מעת לעת    

  

  , כיוו! שגרמו לעיכוב פרוייקטהחוסרי� בתוכניות היוו מכשול מרכזי ב       5.1

  , כשהקבל! התריע על כ� לאור� פרוייקטבעבודת הקבל! לאור� כל ביצוע ה   

  , הקבל! צדקה המפקחתחברהכל תקופת הבנייה. בהתא� לנמסר מטע�    

  הפרוייקט  כל מאי מקצועיות של אדרי ונבע אלואכ! היו חוסרי� א� אלו     

  אלא מיציאה לתחילת העבודה בחיפזו!, בטר� הכנה תכנונית מלאה, כפי    

  הבנייה. בביצוע עיכובי� הדבר גר� לושפורט בפרק הקוד�    
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 להל! יובאו דוגמאות לחוסרי�:

למהנדס העיר דאז ציי� כי אחת הבעיות שנוצרו  13/3/08 !בפניית הקבל� מ .5.1.1

  אי השלמת התכנו� ואי השלמתהינה  11/11/07 !בעבודתו מכניסתו למבנה ב

היו רק תוכניות המכרז ולא היו תוכניות  ! תאו� התכנו� בי� כל היועצי�

לקו . התוכניות שנתקבלו 2008אות� התחילו לקבל רק בינואר  !לביצוע

ולכ� גרמו לפנייה מדי יו�  !על ידי האדריכל  בחסר ולא היו מתואמות

  עבודה. הלחברה המפקחת ע� רשימת שאלות ולשיתוק 

 

  : הקבל� המצב בשטח על ידי, מפורט 14/3/08!בפניית המש+ מ  5.1.2

  עקב מחסור  3/10 !העבודה הופסקה ב !תוספת קומה !א) בקומת הגג   

  אי� תוכניות מעודכנות, אי�  .פרוייקטתיב קריטי של הבתוכניות. זהו נ        

  תוכניות לאגדי� מעל חלונות בחזיתות.         

  

   משותקת כחודשיי� וחצי עקב מחסור בפרטי ביצוע של חדירות ! ב) קומה א'   

  רת תעלות וצנרת מיזוג אוויר, פתרו� למעקי�, עמודוני� ולחזיתות, נצ        

  החלונות. אתמול התקבלו תוכניות ע� פתרונות תוכנית אגד מעל         

  לחדירות צנרת ותעלות במסדרונות א+ פתרו� לאגדי� מעל החלונות טר�         

  עכב. ומהתקבל         

  

  התחילו בביצוע מערכת ספרינקלרי� חדשה.  !ג�הע� פינוי  !קומת קרקע    ג)   

  חוסר  ,יני�. כמו כ�ממת!בשל חוסר בתוכניות חשמל לעניי� גילוי אש          

  בתוכניות גמר לאודיטוריו� עבור קירות, תקרות ובימה. למערכת מיזוג          

  לאחר עיכוב של חודשיי�.  !אוויר נתקבלו תוכניות רק אתמול         

 

    !הוא מפרט את התוכניות החסרות בי� היתר 28/4/08 !בפניית הקבל� מ  5.1.3

   ללא מידות, תוכניות ביצוע נוספות,  תוכניות גג ראשי !קונסטרוקציה   

  פתרו� אדריכלי לתמיכת הגשר, אינסטלציה סניטרית, תוכניות  !אדריכלות   

   נתיב קריטי, תוכניות ביצוע לקומת  !ביצוע למיזוג אוויר באודיטוריו�   

  לעניי� חשמל ועוד. ,הנהלת אג� תרבות נוער וספורט   
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    סעיפי� של חוסרי� ובעיות בה� 30מפורטי�  15/5/08 !בפניית הקבל� מ   5.1.4

  נתקלו. דוגמאות: טר� נתקבלו תוכניות קונסטרוקציה למעבר היקפי בכל    

  המישורי�, יש להשלי� תוכניות לכל מערכות באודיטוריו�, טר� קיבלו    

 לקירות הבטו� של מדרגות החירו�.  טרוקציה תוכניות קונס   

  

  שאמור היה להסתיי� יקטיכוב הפרועי !התוצאה של חוסרי� אלו     5.2

  ועד למועד סיו� הביקורת למעשה טר� נסתיי�, זאת בהסתמ+  1/10/08 !ב    

  על המסמכי� הבאי�:    

  

, ניתנת סקירה על הבעיות בבניי� מבחינה 2/7/08 !בפניית הקבל� מ 

קונסטרוקטיבית, דוגמת העובדה כי תקרת הפואיה בכניסה סדוקה. 

לפי יוע$ מחשוב לחברות  !עקבות העיכובי�עדכו� סיו� העבודה ב

  ימי עבודה. 132איחור של  25/3/09 ,יה בע"מ הינויבנ

 

, ציי� כי עמידה בזמני�, משמע סיו� עד 7/7/08 !בפניית הקבל� מ 

אינה אפשרית לאור אי העברת כלל תוכניות העבודה לאור+  1/10/08

� מתלונ� על . (הקבל� אחודשי� 6של יקט נמצא בפיגור יהביצוע. הפרו

  הוצאות תקורה נוספות ומיותרות שנוצרו לו).

 

יקט (לפי אותו יוע$ י, מעדכ� כי סיו� הפרו3/11/08 !בפניית הקבל� מ 

. מפרט את העיכובי� 23/6/09 !שהוזכר להל�), הינו ב ,מחשוב

תוכניות התקרה של האודיטוריו�  !והחוסרי�, בה� (באופ� חלקי)

תוכנית קונסטרוקציה לקומת  לוקה בחסרי� רבי�, יש להמציא

  עדר הוראות לגבי ויטרינות יקרקע לגבי חדר שחקני�, מרת� במה, ה

  אקוסטיות בקומה א'. 
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, משמע 18/9/09 !, סיו� העבודה מתעדכ� ל4/1/09 !בפניית הקבל� מ 

  הקבל� שוב מציי� כי אג� האודיטוריו� .ימי עבודה 277עיכוב של 

אי� עדיי� תוכניות  ! פרוייקטמת הנמצא בנתיב קריטי של השל

אי� החלטה לעניי� מעלית  !לביצוע המערכות לדוגמה. דוגמה נוספת 

  המשא מתחת לבמת האודיטוריו�.

החברה המפקחת מסרה לנו כי למרות מאמציה לזרז את התיכנו� 

והתיאו�, הדבר לא צלח, היות והמתכנני� לא עמדו בפער שנוצר בי� 

  ל לקצב עריכת התוכניות.קצב ביצוע העבודות בפוע

 

ובעצ� השתנה  �2008באוקטובר כל העבודות, סיו� תארי� היעד ל ,כ� למעשה

וסיו� קומת הקרקע  � 30/9/09 �נדחו ל קונסרבטוריו! הסיו� קומות מוסיקה ו

  ).�2/4/09ממפקחת (בהתא� לישיבה בחברת ה �1/12/09לנדחו והאודיטוריו� 

ה המפקחת, א  ביעדי� אלו לא עמדו, בהתא� לנמסר לביקורת על ידי החבר

  .2010לסיו� הוא תחילת שנת החדש כשהצפי 

  

  יקטיניהול תקציבי בפרו .6

  תקציבי�שלושה עדכוני� שוני� של יקט אושרו בפועל יבמהל+ הפרו

  �):י!(ת.ב.ר

  משרד הפני�. על ידי0 מיליו!  15,748אושר תב"ר של  � 24/10/06 �ב  .א

בה התבקש  ,25/9/06!בשהתקיימה  תקציב זה אושר לאחר ישיבת מועצה

כשהנושא הוא "שיפו$ היכל התרבות העירוני" ומנהל  תב"ר רב שנתיאישור 

 .לשדרוג שני המבני� של קריית ספיראג� התרבות ציי� כי התב"ר מתייחס 

"את הפיתוח הסביבתי של הקריה (כולל בנוס� ציי� כי האומד� אינו כולל 

את שינוי היעוד של אולם הספורט בבית  הבריכות והמזרקות) וכן אינו כולל

  ספיר, אשר הינו הכרחי במידה ומחליטים על איחוד בין קרן המוסיקה לבין 

  הקונסרבטוריון העירוני".
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שדרוג בטיחות ורישוי מבני�, החלפת מערכת מיזוג !התקציב מתייחס ל

 אוויר, שיפורי אקוסטיקה באולמות, שדרוג מערכות חשמל, הצטיידות

  (פרוטוקול מועצה מס'  .שיפוצי� כלליי� ונגישות נכי� ,וריהוט, בינוי

10/06� 56/15(.  

  

  .8/6/06 !מציבור  תחזוקת מבנילקת של מנהל מחאומדנו התקציב נסמ+ על 

  

אשר אושר 0, מיליו!  33.998אושר במועצת העיר תב"ר של  � 25/12/07 �ב  .ב

  קריית ספיר. ב , עבור שדרוג שני מבני�7/4/08 �במשרד הפני� ב

   ,31/12/06 !מבפרוטוקול ישיבה 1, מיליו�  15,748מיד לאחר האישור של 

ישיבת יקט. בלשו� פרוטוקול יכבר הוצגו נתוני� שוני� לגבי עלות הפרו

לוחות זמני� ועלויות. העלות הכוללת של  ההציג: החברה המפקחת העבודה

א� לחומר שהיה (על בסיס אומדני הכמאי והמתכנני� בהתשדרוג המתח� 

, על בסיס אומדני הכמאי 1מיליו�  54 !עומדת על כברשות� באותו מועד) 

. עלות זו אינה והמתכנני� בהתא� לחומר שהיה ברשות� באותו מועד

בית ספיר  כוללת את אול� הספורט, מרת� בית ספיר ומבני� נוספי� על גג

1 מיליו�  35.5( ולא את שיפור חזיתות בית ספיר ובית יד לבני� וההיכל.

עבור מרכז 1 מליו�  4.5!ביחס לבית ספיר ו1  מיליו�  13.4ביחס ליד לבני�, 

הצור+ בביצוע מחודש של מערכת המזרקות וכ� בשיפור הג�  נידו� אנרגיה).

המרכזי וחזיתות המבני�. מנכ"ל העירייה ציי� כי יחד ע� מטלות אלו תגיע 

התכנו� מקובל  !דיו� כדלהל�ראש העיר סיכ� את ה 1.מיליו�  60!לכהעלות 

על ראש העיר ומאושר ויש לבצעו במלואו כולל המזרקות, הגינו� ובחזיתות, 

  . לה� אשר יסוכמו ע� מנכ"ל העירייהבשלבי� ובעלויות ש

  

סוכ� ע� מנכ"ל  ,4/2/07 !מבעקבות ישיבה זו ובהתא� לפרוטוקול ישיבה 

� ביצוע בית ספיר ומרכז ולפני כ 2009 !העירייה על ביצוע היכל התרבות רק ב

כי מדווח ה העיריימנהל הפרוייקטי� מטע�  ! האנרגיה. לגבי התקציב

מיליו! כעת, כאשר לתזרי� אי!  30מוקצי� הוחלט: לפני כ� בישיבה בשבוע 

  .משמעות
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עבור יד  1מיליו�  7.5 !החלוקה היא , תב"רל פי בהתא� לטבלת תקציב ע

 13 !עבור תכנו� ופיקוח ו1 מיליו�  6.5אנרגיה, עבור מרכז 1 מיליו�  3לבני�, 

  עבור בית ספיר.1 מיליו� 

  

דיווח כי ה העירייהפרוייקטי� מטע�  מנהל !  11/2/07 !בפרוטוקול ישיבה מ

התקבל אישור הנהלת העירייה לצאת לביצוע תכנו� ראשוני של כל קומפלקס 

0  יליו!מ 34 � למעלה מקריית ספיר כמפורט בהמש+. אושר תקציב של 

לביצוע התכנו� הראשוני של כל הקומפלקס, תכנו� מלא של מרכז האנרגיה 

  א� בבית ספיר והקמת מרכז ובית ספיר ולביצוע עבודות השיפו$ במלו

  .האנרגיה

  

לא ברור לביקורת כיצד 0 מיליו!  34אושר התקציב של  12/07 �כיוו! שרק ב

על  מאושר, א� כ� היהכי התקציב הזה  11/2/07 �בנציג אג  ההנדסה ציי! 

  פי המסמכי� שעמדו לפני הביקורת.

  

0, מיליו!  48 �מועצת העיר ל על ידיאושרה הגדלת תב"ר  �2/6/08ב  .ג

  0 מיליו!  4.790 �.  התב"ר מורכב מ5/6/08 �כשאישור משרד הפני� נית! ב

0 מיליו!  �10.1ו 2008 �שבוצעו ב0 מיליו!  33,278, 2008שנת  שבוצעו לפני

(בהתא� למסמ� "תוכנית 0. מיליו!  �48,168. סה"כ 2009 �בשיבוצעו 

  .)�4/6/08בשהוגש למשרד הפני� , מעודכ!" 2008ותב"ר  2008�2012פיתוח 

  

 על ידי 50%ע� הקבל� ראבי עד  אושרה הגדלת ההסכ� 2/6/08 !בהתאמה ב

  (לא כולל מע"מ). 1  32,628,481מועצת העיר לס+ של 

  

 לקבל�,ות של קריית ספיר, ס+ התשלו� בהתא� לכרטיס הנהלת החשבונ

, לאדריכל (כולל מע"מ) 1מיליו�  36,945כולל הזמנות שטר� שולמו הינו 

  למתכנני� ויועצי� שוני�  ,(כולל מע"מ) 1מיליו�  2.589 !הפרוייקט 

   1מיליוני  3.243 !לקבל� מרכז האנרגיהו(כולל מע"מ) 1 מיליו�  4.660

  (כולל מע"מ).

  (כולל מע"מ). 0ליו! מי 436,47 �סה"כ
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  נבע משינוי הגדרת 1 מיליו�  33.9 !ל1 מיליו�  15.7המעבר מתקציב של        6.1

  ידי  . חשוב לזכור כי ההערכה הראשונה נעשתה עלפרוייקטמטרות והיקפי ה    

  ועיקרה בשדרוג בטיחותי למבני� ותו לא. ת מבני ציבור מנהל מחלקת תחזוק    

  שדרוג מקי� יותר, בוודאי כשהוחלט שתיבנה קומה  כשהוחלט לבצע ,על כ�    

  אי� ספק כי  ! נוספת על מנת להשקיע במרכז המוסיקה, ספריית הילדי� וכו'    

שלמעשה אושר בתחילת מהסכו�  ! בהיק� תקציבי גבוה יותר מדובר     

  . פרוייקטה  

   השאלה מדוע בכלל הוצג ונתבקש אישור על תקציב שלדבר, נשאלת א� כ+ ה    

  היה ברור כבר שמצטיירת תמונה הביקורת סבורה, כי 1. מיליו�  15.7    

  אינו ריאלי וכי הוצג רק על מנת 1 מיליו�  15.7מלכתחילה כי התקציב של     

   על קבלת אור ירוק לתחילת הפרוייקט ואישורו."להקל"     

  

  

  התייחסותו של מנכ"ל העירייה כבר האמור מתחזק במיוחד נוכח        6.2

  המבני�.  שניככל הנראה ביחס ל !1 מיליו�  60להערכה של  30/12/06 !ב   

  ויתבקש תקציב של רבע 1,  מיליו� 60לא סביר כי ידובר על תקציב של     

  .)30/12/06מכ+. (פרוטוקול ישיבה    

  1,מיליו�  60!יודגש כי באותו דיו�, בו מציי� המנכ"ל כי העלות תגיע ל    

  שיסוכמו ע� "בשלבי� ובעלויות !רוק" לגבי התכנו� ראש העיר "נת� אור י    

  מועצת  !(שלושה חודשי� לפני כ�)  25/9/06 !העירייה", למרות שב מנכ"ל     

 .1מיליו�  15.7העיר אישרה תקציב של     

  

  ה לא תהי 1מיליו�  33.9הביקורת סבורה כי א� הבקשה לאישור תקציב של        6.3

  היו מודעי� לכ+ שתקציב זה אינו ריאלי.והמעורבי� בפרוייקט  תריאלי    

 על הנתוני� הבאי�:תמ+ האמור נ    

בנוכחות  ! פתח תקווהבהתקיי� סיור בהיכל התרבות  ! 23/11/06 !ב 

י� כי יומנהל אג� תרבות, בו צומטע� העירייה  פרוייקטמנהל ה

  לאחר שהתמחור הראשוני היה1, מיליו�  67 !העלות ש� הגיעה ל

בידיעה כי היכל התרבות בפתח  סיכו� הסיור). פי על(1  מיליו� 42

יקט בית ספיר, לא סביר יתקווה מהווה "מודל" שאליו שאפו בפרו

  יספיק.1 מיליו�  33.9היה להניח כי תקציב של 
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  אוחיו�) בדיו� מועצה יעקב עו"ד אמירתו של סג� ראש העיר ( 

   1,יו� מיל 50שציי� כי לא היה מצביע עבור תב"ר של , 2/6/08 !מ

י� באותה שנה (פרוטוקול מועצה מס' !ר.ב.הת מכלל 33%שמהווה כ 

שתקציב גבוה לא היה ידוע כי העובדה את מחזקת ) 10/08!83/15

"ואטרקטיבי"  תקציב נמו+ יותרוצג המועצה ולכ� ה על ידייאושר 

  יותר.

 

(לפני מע"מ) 1 מיליו�  45ל עהחברה המפקחת העריכה את התקציב  

 ! מפקחת) ה החברה על ידי(הערכת תקציב שנערכה  7/2/07 !כבר ב

ישנה יודגש שעל הערכה זו  1. מיליו� 33.9בטר� אושר התקציב של 

  דבר המוכיח שהדברי� היו ידועי�. ,חתימתו של מהנדס העיר דאז

 

בפרוטוקול  ,דאזמטע� העירייה  פרוייקטלפי בקשתו של מנהל ה 

  ערכה תקציבית, הנה החברה המפקחת , הכי7/6/07 !הישיבה מ

  1.מיליו�  49.873 !לשהגיעה  ! 13/6/07 !ב

 

, א� הוא התריע כי מנהל אג� תרבות על ידילביקורת בהתא� לנמסר  

ביקש  ,אינו מספיק ומנכ"ל העירייה דאז1 מיליו�  34התקציב של 

 שלב ראשו�. כלהעביר תקציב זה 

  

לתי צפויי� והובילו על כ!, נכו! כי מחד נערכו שינויי� תו� כדי ביצוע שהיו ב

נראה ברור כי  �א� מאיד� 0, מיליו!  �48ל0 מיליו!  33.9להגדלת תקציב של 

הגיוני היה ודאי שובההערכות הכספיות היו מלכתחילה מוטות כלפי מטה, ו

  0.מיליו!  33.9 �להערי� כי עלות הפרוייקט תהיה גבוהה יותר מ

  

  מעוררת תמיהה  רבי�,אי� התייחסות לתקציב בפרוטוקולי� העובדה כי     6.4

  נושא העלויות לא היה בראש סול� העדיפויות ומחזקת את התחושה כי     

  בפרוייקט זה, מה ג� שא� גור� מקצועי לא ליווה את הפרוייקט מבחינת     

  הניהול הכספי.     
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   �דוגמאותלהל! 

ה מטע� העיריימנהל הפרוייקט י� כי ימצו ! 21/12/06 !בפרוטוקול ישיבה  מ  •

 שיש לתכנ� את כל הקומפלקס, כפי שגובש ולתקצב לאחר מכ�"."!הנחה 

א+  !מתבצע דיו� בנושא "גיבוש תקציב פעולה"  4/2/07 !בפרוטוקול ישיבה מ •

"לתזרי�  !מצהיר כי מטע� העירייה יקט יאי� נציג של הגזברות. מנהל הפרו

 אי� משמעות" .

ר "לקראת התחלת , בנוכחות ראש העי27/12/07 !בפרוטוקול ישיבה מ •

יקט", הדגיש ראש העיר את ה"חשיבות העליונה לעמידה בלוחות יהפרו

בדיו� זה כל ואי�  !" 2008יקט עד תחילת אוקטובר יהזמני� ולסיי� את הפרו

  יקט.ילתקציב הפרומטע� הגורמי� המקצועיי� התייחסות 

  

   ההתייחסות לתקציב, א� כאשר ישנה התייחסותזאת ועוד לגבי חוסר    6.5

  הא� כולל תכנו�,  ,הא� כולל מע"מ !אי בהירות לגבי מהותוקיימת  ,לתקציב    

  הא� מתייחס רק לבית ספיר או לכלל המתח�.    

 

  1 מיליו�  15.7עמדת החברה המפקחת לגבי התקציב הינה כי התקציב בס+    6.6

  התבסס על תכנו� 1 מיליו�  34יקט. התקציב בס+ יהוכ� לפני כניסת� לפרו    

  מוקד� לאחר תכנו� ראשוני ביותר של חודש וחצי בלבד, שהתייחס בעיקר     

  במהל+ התכנו� המפורט לקראת המכרז  לבית יד לבני� והיכל התרבות.   

  ישנ� מרכיבי� שוני� שלא נית� "ויקט תעלה היות יהתברר כי עלות הפרו   

  היה להערי+ אות� בעת הכנת התקצוב הראשוני, כשעדכוני� שוטפי�     

  עת לעת לעירייה". (בהסתמ+ על מכתב החברה המפקחת מהועברו     

 ).7/7/08 !מ    

 

  יקט בהיק  כזה, יש צור� בליווי כספי צמוד יבפרו �המסקנה המתבקשת        6.7

  בדר� כלל. מתחילתו ועד סופו וכ� א  נהוג על ידי גור� מקצועי מתאי�,     

  וצרה בעקבות עדכו! במקרה דנ!, לא היה ניהול כספי עד לתרעומת שנ   

  0. מיליו!  �48יקט ליתקציב הפרו   
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  יקט כזה היה ויעוזר הגזבר ציי! בפני הביקורת, כי תפקיד הגזברות בפר   

  בלבד.  אישור התקציב � ועודנו   

  

  מלכתחילה, נית� קצועי הביקורת סבורה כי במידה והיה מתנהל ליווי כספי מ

  התקציב ולצמצ� את החריגה ממנו.  יק יותר אתיהיה להגדיר באופ� מדו

  

בו הועלתה ראש העיר  על ידיהמומחה אשר הוזמ�  דוחהאמור א� נתמ+ ב

  זה ובמסקנות נקבע כי: פרוייקטהשאלה מדוע לא הוכנה פריסה תקציבית ב

  כזה צוות ניהולי הכולל תקציבאי צמוד... פרוייקט. חייבים למנות ל5"

    ז אינטגרטיבי של כל השלבים כולל כזה לנהל לו" פרוייקט. חייבים ב6  

  ישיבות עם ההנהלה על סטטוס ואישורי חריגות".      

  

אג  ההנדסה היו  הנהלת העירייה, הגזברות ובמיוחדהביקורת סבורה כי 

ליזו� ליווי כספי כבר להיות ערניי� יותר לנושא הניהול התקציבי וצריכי� 

  יקט.יבתחילת הפרו

  

הביקורת כי נושא זה הוא בעצ� באחריותו של מנכ"ל העירייה טע! בפני 

מהנדס העיר, מנהל הפרוייקטי� מטע� ההנדסה והפיקוח היות וה� היו 

  הגורמי� המקצועיי� אשר הופקדו על ניהול הפרוייקט על כל הבטיו.

  

ב המציאות, הינה שהחל מהשלב בו ועדת יהראייה כי ליווי כספי היה מחוי

  , קיימת הקפדה על התקציב ואי! 2008ר ספטמב �ההיגוי נכנסה לתפקידה ב

, תו� מעורבות פעילה ביותר של כל הגורמי� ההנדסיי�, הכספיי� חריגה ממנו

  והניהוליי� במהלכי� לשמירת המסגרת התקציבית.

  

  הביצוע בפועל לעומת התכנו! המקורי �יקטישינוי� מהותיי� בפרו .7

ו הינו שינויי� יקט ולהגדלת תקציביגור� נוס� שגר� לעיכוב בסיו� הפרו

יקט זה י, בפרוהראשו�י� בפרק ייקט. כפי שכבר צוימהותיי� שנערכו בפרו

  היכל התרבות בבית רישוי עסקי� בעיקר לגבי לצור+ שונתה המהות מהתאמה 

  

  



 153

    

  

יד לבני�, לשיפו$ המתח� כולו תו+ מת� דגש על בית ספיר והקמת מרכז 

, אשר התייחס 7/12/06 !מאנרגיה. לכ� התכנו� בהתא� לפרוטוקול הישיבה 

, פרוייקטהפ+ להיות לא רלבנטי כבר בראשית הלעבודות מינוריות בבית ספיר 

הינה שיפו$ מורכב  פרוייקטהיה ברור שמטרת ה ! 8/2/07 !מבישיבה  כשכבר

 פרוייקטבהביקורת בחנה את השינויי� לכ� . 1מיליו�  34יותר בעלות של 

) לבי� השלב שבו 18/2/07 (מיליו�  34א הי פרוייקטי� כי עלות הימהשלב בו צו

  ). 12/6/08 (מיליו�  48נתבקש ואושר תקציב של 

  

את השינויי� נית� לסווג למספר נושאי� (בהסתמ+ על מסמ+ "עדכו� עלות 

   ):1/6/08 �נכו! ל ! ה המפקחתחברה על ידיהקמה של קריית ספיר" שהוכ� 

  

  :0 מיליו! 34של עבודות אשר תוקצבו במקור בתקציב 

(זכה במכרז פומבי 1. מיליו�  21.8לבית ספיר בעלות של  המבצעקבל� החוזה  !

  בסכו� של 30/12/07!ב 506/07הסכ� עימו ונחת�  32/2007מס' 

  (לא כולל מע"מ) .1  21,752,322 

  1.מיליו�  3.024חוזה קבל� למרכז אנרגיה בעלות של  !

  0:מיליו!  1.725ת של בעלו �עבודות שתוקצבו במקור (א� לא היו בחוזה) �

  + מעלו� נכי�. מעלית, מערכות במה, כסאות באודיטוריו�   

  

  0)מיליו!  48 �צור� בהעלאת התקציב לנוצר השלמות ותוספות (בגינ! 

  בעלות של  �שטחי� נוספי� שלא היו בפרוגרמה המקורית  

  0:מיליו!  1.875

 –התאמת אול� ספורט לדרישות מכבי אש ולדרישות נגישות  -

ש/יועצת מכבי א על ידינדרש אנשי� ע� מוגבלות כפי של

 נגישות לש� אישור אכלוס;

  ;ארכיאולוגיהחדר  -

לאחר ביצוע  .הילדי� שחזור תקרות אקוסטיות לגני -

הרעוע והלא בטיחותי של כמתחייב ממצב�  ,המערכות

  ;התקרות הקיימות
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בעקבות  ! הילדי� חידוש מערכות חשמל ואינסטלציה בגני  -

אחריות� מהמערכות עקב מצב� היועצי� על הסרת  הודעת

  החמור;

עקב הצור+ לבצע  !מערכות חשמל ומיזוג בפואייה המזרחי  -

  ת חדשות ע� ביטול המערכת המרכזית;מערכו

  כיבוי אש; על ידינדרש  !גלריה קומה א' -

  ברר כי האיטו� פגו� בעונת הגשמי�;הת !איטו� גג המבנה  -

  הכשרת מקו� חדש לג� ילדי�. -

  

 0:מיליו!  4.08בעלות של  �בודות חריגי� בלתי צפויי� ע 

שינויי� בפרטי� אקוסטיי� בשל בעיית גובה קומה, תוספת  -

יישור רצפת קומה א' ושינוי מערכות בגלל הפרשי גובה קומה, 

תוספת עבודות קונסטרוקציה וחיזוקי�, שינויי� בביוב, 

ל בש !שינויי� בגשר המחבר בקומה א' + מדרגות + מעקות 

 כניות מצב קיי� לעומת המצב בפועל;אי התאמה בי� תו

 המערכת שחרור עש� מהבמה, עבודות במרת� להכשרת הגיש -

  דרישות כיבוי אש; !למקלט, חיפויי אש 

פו$ תקרת וקירות יטרינות בחזית קומת הקרקע, שיו -

  עקב בטיחות; !ודיטוריו� א

  לאור אי התאמה לדרישות התק�;!מתחת לגשר ההחלפת תעל -

וואי כבלי הזנה מהגני�, במה נויי� באלומיניו�, הארכת תשי -

  חדשה;

  מזרקות. -

 .0 480,000בעלות של  �תוספות למרכז אנרגיה  

 0.מיליו!  3.2984 �נוס  (בלתי צפוי מראש) בצ"מ  

  

0  6,285,926 �יקוחתכנו! ופ0.  41,906,172סה"כ אחרי בצ"מ ומע"מ 

=48,192,098 0.  
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  שנערכו נבעו בשל מצבו של המבנה שנתגלה תו+  מרבית השינויי�       7.1

  כדי ביצוע או בשל דרישות כיבוי אש במהל+ הביצוע.    

   !לתמחר אות� מראשלצפות� ושינויי� שנוספו ונית� היה  שני ישנ�     

  שהוס� תו+  לגביו ציי� מנהל אג� תרבות ! חדר ארכיאולוגיה  א)    

  שלעלות , בהמקורי כדי ביצוע, לאחר שנשכח בטעות בתכנו�      

      420,000  .1  

  

  החברה  ! "חידוש מערכות חשמל ואינסטלציה בגני�"  ב)     

  המפקחת ציינה כי זו תוספת כיוו� שבמקור לא היה מתוכנ�       

  1. 380,000 !להכליל את הגני� בשיפו$. העלות       

 

  יקט שמהותו היא שיפו$ בניי� קיי�, סביר שיהיו עבודות יבכל פרו  7.2

נה שנבנה ארבעי� שנה לפני ב, במיוחד שמדובר במריגות או בלתי צפויותח 

הביקורת סבורה כי נית� היה כ�, ושהמצב הפיזי של הבנייה היה מאד ירוד. 

הסתייעות על ידי אולי לצפות כי יעשה כל שנית� לצמצמ�, בי� היתר, 

  נעשתה  לא, של המבנה ובתוכניותיו. במקרה זה יהמקורבאדריכל המתכנ� 

  המקורי של קריית ספיר, מה שסביר להניח המתכנ� פנייה לאדריכל  

  מסייע להקל על התכנו�, מצמצ� את העבודות החריגות הבלתי אולי היה  

  ואת  פרוייקטמקטי� את השינויי� שנערכו ב ! צפויות וכפועל יוצא 

 .לעיל 6פורט בפרק מ, כפי שפרוייקטהפערי� לגבי אומדני עלות ה 

  

  בית ספיר של המקורי אדריכל המתכנ� הא לפנות אל שלההחלטה  

  בהתא� לפרוטוקול הישיבה , של מהנדס העיר דאזכאמור, הייתה  

  המקורי המתכנ� הנושא של פנייה לאדריכל ה עלו, בו ה17/12/06 !מ 

  ביקש לא לעשות ע� זה דבר.  ,ומהנדס העיר דאז 

  

  הנורמה  !חת החברה המפק על ידיבהתא� לנמסר לביקורת  יודגש כי 

  שיפו$ הינה לאתר את המתכנ� המקורי של המבנה, לאור  פרוייקטב 

  המבנה.את היכרותו  
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  יקט זה נעזרו בתוכניות של י, בפרולביקורת לדברי מ"מ מהנדס העיר 

  א+ היו בה� אי דיוקי� והמצב  !קריית ספיר, שהיו ברשות העירייה  

  לדעתו לא  ,ריות. על כ�בשטח היה שונה מהמצב בתוכניות המקו 

  בטוח כי העזרות באדריכל הקוד� הייתה מועילה.  

  אי� בידי ,שונות לכ�, היות ולגורמי� הנדסיי� שוני� דעות וגישות 

  הביקורת אלא לקבוע שמהנדס העיר דאז, כגור� מקצועי אחראי על  

  הפרוייקט קיבל החלטה על פי שיקולי� מקצועיי� סבירי�.  

  

י� להתעל� ממצבו הפיזי של המבנה אשר גר� לתקלות רבות יחד ע� זאת, א

במהל+ העבודה. אי� ודאות, לפחות מבחינה הנדסית כי שימוש בשרותי 

האדריכל המקורי של המבנה היה מונע את החריגות שנבעו מתיקו� מצבו 

  הפיזי של המבנה.

 

  . פועל יוצא של החוסרי� בתוכניות, כמו ג� 5.2כאמור בממצא   7.3

  יקט. יהינו עיכוב סיו� הפרו !יקט י� בביצוע הפרובשינויי 

  כ+  !2008המטרה הייתה לסיי� את שיפו$ בית ספיר באוקטובר  

  נויי� בבית ספיר. כיוו� שבית ספיר לא ישיוכלו להפעיל את עונת המ 

   שתיהכנסות של  נפגעוש, המשמעות היא 2009נפתח ג� באוקטובר  

  נויי�.יעונות מ 

  �    ומת המוסיקה והקונסרבטוריו� א� היא נדחתה הפעלת ק !בנוס

  כל עיכוב בתחילת פעולת הקונסרבטוריו�, אולמות  בלמעלה משנה. 

  המחול, הספרייה והאודיטוריו� משמעתו הפסד הכנסות לעירייה 

 ואפשרות שהתלמידי� ימצאו פתרונות אחרי� ללימודי המוסיקה. 

  

  !) 7/3/09 !(במכתבו מ פירט את הגורמי� לשינויי� פרוייקטהאדריכל   7.4

  לפי הנושאי� הבאי�:  

  סרי� ואי התאמות בעבודות ושינויי� בשל טעויות, ח  ) 1 

  המודד לא  !באודיטוריו� גשרי תחזוקה !לדוגמה המדידה. (    

  מדד את האגדי� הקיצוני� שה� שוני� מהאגדי�     

  .  )המרכזיי�    
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  הקבל�  על ידי� והתגלו שינויי� שלא היו ידועי� לפני התכנו  ) 2  

  שינויי� במפלסי הבטו�  !לדוגמה(והפיקוח תו+ כדי ביצוע.     

  .  )הקיימי� של קומה א'    

  

  נדרשו ששינויי� ותכנו� חוזר לאחר השלמת התכנו� המפורט     ) 3

  המזמי� לצור+ הפחתת עלויות.  על ידי   

  

  י ביצוע, דרישות גורמי העירייה תו+ כד על פישינויי� בתכנו�   ) 4

  לאחר השלמת התכנו� המפורט.    

  

  אושרו החברה המפקחת והקבל� ו על ידישינויי� שנדרשו     )5

 לאחר המכרז וגמר התכנו� המפורט. !המזמי�  על ידי   

 

, סבורה 07/03/09 –במכתבו מה  פרוייקטה בהתייחס למסקנות אדריכל

ושלב התכנו!  הביקורת כי נית! היה לצמצ� את השינויי� שנערכו, במידה

היה מבוצע באופ! תקי! ולא בלח	 של זמ! ובמידה והיו נעזרי� באדריכל 

"מי� בעת צבכתוצאה מכ�, ומצמצמי� המתכנ! המקורי של המתח� 

  השיפו	.
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  סיכו� .8

 

  כשל בניהול ההנדסי

  המבני�, שני ל ברישוי עסקי�יקט שיפו$ בית ספיר היה הצור+ יהזרז לפרו      8.1

  יקט שינתה העירייה את הדגש מצור+ במילוי דרישות  י+ כבר בתחילת הפרוא    

  ראשית בבית ספיר ורק לאחר מכ�  לצור+ בשיפו$ נרחב,"רישוי עסקי�"     

  יד לבני�.מבנה היכל התרבות בבית     

 

   ,לא תקינותסטיות נעשו קט בא לידי ביטוי כבר בכ+ שיהכשל בניהול הפרוי    8.2

  , החל 7/1/08 !ב עוד בטר� נית� צו תחילת העבודה !לרגיההלי+ המשלבי     

   .11/11/07 !כבר הקבל� לעבוד בשטח ולבצע עבודות גידור והריסות ב    

  , 21/5/08 !נית� רק כחצי שנה לאחר תחילת העבודה בפועל, בבנייה היתר     

  לא כלל בנייה שהיתר הוצא שעבדו בשטח חצי שנה ללא היתר. לאחר     

  עליו כי נדרשת השלמה זו.  י�יולא צולתוכנית הבטיחות בוי אש אישור כי    

  ית� רק כחצי שנה לאחר מת� ההיתר. עבודת אנשי המקצוע נאישור כיבוי אש     

  .עימ� הסכמי�המספר חודשי� בטר� חתימה על המתכנני� החלה     

 

  הניהולי   הינה אחת הסיבות המרכזיות לכשל  אג� ההנדסההתנהלות       8.3

  לא היווה יד מכוונת ומלווה של מנהל  ,מהנדס העיר דאז .יקטיובפר    

  , למרות במידה מספקת יקטיולא היה מעורב בפרומטע� העירייה יקט יהפרו    

  מטע� יקט יהותיר את מנהל הפרו ,שראוי היה שיהיה. מהנדס העיר דאז    

  "לבד במערכה", ללא פיקוח ומעורבות נוספי� מטעמו.העירייה,     

  , 9/08 !ייה לכ+ היא שבעת כניסתו של מ"מ מהנדס העיר לתמונה, בהרא    

  הוקמה "ועדת היגוי" בה חברי� מ"מ מהנדס העיר, סמנכ"ל התפעול וגזבר     

  יקט, מטע� יאשר מהווי� גורמי� מפקחי� ומבקרי� של הפרו ייההעיר    

  קציב יקט ועל אי חריגה מהתיהעירייה. ועדה זו מקפידה על ליווי צמוד לפרו   

  היה יוז� ועדה כזו עוד בתחילת , שמהנדס העיר דאזשנקבע וראוי היה     

  יקט.יהפרו    
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  למכרז בלח$ זמ� בלתי סביר, עוד אג� ההנדסה הוא שאישר את היציאה   8.4

  שלב התכנו� באופ� מלא ביצוע בטר� נסתיי� שלב התכנו� וההכנה אליו. אי  

  ע, גרמו לעיכוב בעבודת הקבל� הוביל לחוסרי� בתוכניות במהל+ הביצו 

  המתכנ� יקט. אג� ההנדסה לא פעל לאיתור האדריכל ילאור+ כל ביצוע הפרו 

  היה מצמצ� את כמות השינויי� הבלתי שאולי המקורי של המבנה, מה  

  מצמצ� את עלויות יתכ� ויקט, וכפועל יוצא א� יצפויי� שנדרשו בפרו 

  יקט. יהפרו 

יכולת להפעיל את הגופי� השוני� והפעולות בבית עיכובי� אלו מובילי� לאי 

  ספיר, ולאיחור רב בסיו� הפרוייקט.

  

 כשל בניהול  התקציבי

8.5   �  באומד� התקציבי. לאי דיוקי� כשלי� אלו של אג� ההנדסה מובילי� א

   15.7א� א� הנחת היסוד היא כי ההערכה התקציבית הראשונית של  

  ללה שיפו$ בטיחותי בלבד, נראה כי הינה לא רלבנטית, כיוו� שכ1 מיליו�  

  אושר למרות שלא היה ריאלי והוצג על מנת 1 מיליו�  33.9א� התקציב של 

  ל"סבר" את אוזני מקבלי ההחלטות שיאשרו את התקציב. כבר בתחילתו של 

ל (לפני מע"מ) ע1 מיליו�  45, הוצגו הערכות גבוהות יותר של 2/07!יקט, ביהפרו

יקט דומה יהידיעה שפרו י אג� ההנדסה. ברקע הייתה החברה המפקחת בפנידי 

כשא� מנהל אג� התרבות התריע כי 1, מיליו�  67בפתח תקווה הגיע לעלות של 

אינו מספיק. כתב הכמויות עליו התבסס המכרז 1 מיליו�  33.9התקציב של 

מטע�  יקטימנהל הפרו על ידי, + הכמאישונה וצומצ� ביחס לכתב הכמויות שער

ולהקל" על קבלת "יקט יעל מנת להציג עלות מצומצמת לפרו ,העירייה

  החלטות.ה

 

  דאז היה כי מטע� העירייה  פרוייקטמנהל ה על ידיהמצג שהוצג  זאת ועוד,  8.6

  תזרי� אי� משמעות" ולמעשה אי� התייחסות לתקציב בפרוטוקולי� "ל 

  הל בסדר גודל כזה התנ פרוייקטרבי�, בה� היה ראוי שתינת� לו התייחסות. ה

של גור� בגזברות העירייה, אשר ראתה את תפקידה  ללא יד מכוונתוהתקד� 

  מצטמצ� לפעולות תיקצוב הפרוייקט ושיריו� החוזי� השוני�.
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   יש צור+ בליווי כספי צמוד,יקט בהיק� כזה, יהביקורת סבורה כי בפרו  8.7

  מתחילתו ועד סופו וכ+ א� נהוג (בהתא� להסבר החברה המפקחת).  

  רה דנ�, לא היה ניהול כספי עד לתרעומת שנוצרה בעקבות עדכו� התקציב במק 

  הביקורת סבורה כי במידה והיה מתנהל ליווי כספי מפורט 1. מיליו�  48 !ל 

  יק יותר את התקציב ולצמצ� את ימלכתחילה, נית� היה להגדיר באופ� מדו 

  החריגה ממנו.  

  1 מיליו�  48שר התקציב של חיזוק לכ+ נית� למצוא בעובדה שמהשלב בו או 

  יש הקפדה על  ועדת היגוי, 2008ספטמבר  ! יקט ביוהחלה ללוות את הפרו 

  התקציב ואי� חריגה ממנו ועומדי� בהנחייתו של גזבר העירייה לפיה "אי�  

  יקט".ילחרוג מהתקציב המאושר לפרו 


