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   אחזקת רמזורים
  

  

  

  כללי  .1
בהם יש תנועה רבה ,  משמשים להסדרה ולוויסות התנועה בצירי תחבורההרמזורים המותקנים בצמתי הדרכים

החלטה זו .  בודקת ומחליטה באיזה צמתים יותקנו רמזוריםהעירייה. י הולכי רגל"של כלי רכב וחציית צמתים ע

את התכנון מאשר גם משרד התחבורה  .)א(17ן זה מכוח תקנה ענייב הפועל ,עוברת לאישור משרד התחבורה

גל ירוק , תכנון גלאים, ")פאזות("סדר המופעים , אורך המחזור: לרבות, המפורט של אופן פעולת הרמזור

  .במידת הצורך ומיקום הצבת עמודי הרמזור והפנסים

  

 .י שיתפקדו כהלכה במשך כל השנהכד, מחובת העירייה להבטיח את תחזוקתם התקינה, הרמזוריםלאחר התקנת 

 בהדרכה ובפיקוח של ,י חברות אחזקה" עים ותיקון של רמזורים קיימים נעשםהתקנת רמזורים חדשים ואחזקת

  .באגף התנועה מחלקת רמזורים

  

 6 ועוד ) צמתים בשנת בדק2כולל  ( צמתים מרומזרים60ת "בפקיימים , )2005סוף שנת (במועד הביקורת 

 היו 2000כי במחצית שנת ,  לשם השוואה יצויין. צמתים קיימים ומתוכננים66כ "סה, י הקמהבתהליכמצויים 

הקיימים הרמזורים .  שנים8 תוך 89%שיעור  גידול בזהו.  בלבד35  – 1997בשנת ו ,צמתים מרומזרים 43

  .ח זה" כמפורט בהמשך דו, חברות אחזקה4י "עכיום מתוחזקים 

  

תפקוד ב ו ליקויים רבים ומהותייםבביקורת זו נמצא. קת הרמזוריםאחזידת  ביקורת ביחנערכה 1997בשנת 

נמצא שיפור ניכר ביותר בתפקוד  2000שנערכה בשנת ביקורת מעקב ב. היחידה בכל מישורי הניהול והתפעול

  ").המחלקה: "להלן(רמזורים אחזקת שקיבלה מעמד של מחלקת , היחידה

  

להצביע על ליקויים וחריגים ולהמליץ על , המחלקהאת תפקוד ש מחדמטרת הביקורת הנוכחית היתה לבחון 

המעיד על מגמה דבר , בביקורת הנוכחית ניכר שיפור נוסף בתפקוד המחלקהיש לציין כי  .כיווני פתרון ותיקון

 כפי שיפורט , נתגלו ליקויים מהותיים המחייבים שיפורהנוכחיתבביקורת  גם ,עם זאת יחד .חיובית מתמשכת

  .ח זה"ובהמשך ד

  

על , ")מנהל המחלקה: "להלן(רמזורים אחזקת הביקורת מודה למנהל אגף התנועה והבטיחות ולמנהל מחלקת 

  .שיתוף הפעולה המלא במהלך ביצוע הביקורת
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  מדיניות לפתרונות צמתי תחבורה  .2
י לאזכר את הביקורת כי חיונסבורה , במסגרת ביקורת זוכלול נו שנושא המדיניות בנושאי תחבורה אילמרות 

  .היבט המדיניות לפתרונות צמתי התחבורה בעיר

  

 ובעקבותיו הגידול בהשקעות ,נוכח הגידול המשמעותי ביותר במספר הרמזורים במהלך השנים האחרונות

בחרו כהלכה דרכי הפתרון המיטביים נאם אכן נשקלו וההביקורת מקשה , ההקמה ובעלויות התחזוקה

במקומות בהם היקף , שונים באזורים ,אמנם .לוויסות התנועה בעיר) יםהתפעוליים והכלכלי, המהותיים(

 במקום צומת מרומזר )כיכר(מעגל תנועה  גם פתרון חלופי של הונהג בשנים האחרונות, התנועה מאפשר זאת

 כחלופה ,אך הביקורת תוהה אם מיישמים פתרון כזה בכל מקום מתאים, ) מעגלי תנועה19כ בעיר כיום "סה(

.  כל תאונות דרכיםרעויא במעגלי תנועה לא , כי על פי נתונים שהתקבלו מהאגף,יש להדגיש. רומזרלצומת מ

  ). ייבחן לעומקאבסולוטי זהנתון הביקורת ממליצה כי גם (

  

להקמת רמזורים חדשים יש קריטריונים תנועתיים בתיאום ובאישור משרד " מנהל אגף התנועהלדברי 

אנו פונים , ר שהנתונים נבדקים ונמצא שיש אפשרות לפתרון של כיכרלאח, במקרים מיוחדים. התחבורה

 ". הרצוג– הירקונים –וצומת שטמפפר   הלוי –ראה כיכר בצומת הנשיאים . בבקשה מנומקת למשרד התחבורה

  .של קבלת החלטות לפתרון התנועה בצמתים, על בסיס שיקולים מקצועיים, מתקיים תהליך מסודר, לכאורה

  

הבטיחותי  עקב חשיבות הנושא בהיבט ,עם זאת.  בדקה הליך זה במסגרת גבולות הביקורת הנוכחיתהביקורת לא

, )יפה מצומת רמזורים, צמחייה ופרחים,  עם עצים,הביקורת בדעה כי כיכר(וגם בהיבט של חזות העיר , הכספיו

 .ניהוליים ומקצועיים, ריםי צוות רחב יותר של ממלאי תפקיד בכי"הביקורת כי ראוי לבחון את הנושא עסבורה 

 אין כל מידע ביחס ,ובעקבות כך,  שבאגף תנועה ובטיחות אין מנהלים נתונים,עמדת הביקורת נובעת מהעובדה

 מתןלצורך . צומת מרומזראחזקת  לעלות הלהשוותעל מנת , מעגל תנועהעם לעלות אחזקה ממוצעת של צומת 

 21.11.05רק בתאריך   אך,כ לאגף גנים ונוף" ואחגף דרכיםלמנהל אמאגף התנועה נתונים לביקורת יצא מכתב 

עלות , י אגף גנים ונוף"י המידע שנמסר ע" יש לציין כי עפ.המבוקשיםהתקבלו הנתונים נמסר מאגף התנועה ש

, )כולל גינון ומים( ₪ 5,500-מסתכמת בכ חזון איש –גורדון צומת שנתית לאחזקת כיכר בגודל דומה לזה שב

  .2.6פי  –לשנה  ₪ 14,160עלות אחזקת צומת מרומזר הינה לפחות תוני אגף התנועה י נ"עפבעוד ש

  

ראייה מערכתית כוללת והעדר  כיכר אחזקת לעלויותביחס אגף תנועה חוסר המידע ב עצם ,הביקורתלדעת 

ה  מהוו,ות השונותחלופ הלשהבטיחותי היבט בשילוב ה ,של המשמעויות הכספיות) בהיבט של העירייה כולה(

 ביחס לצמתים  כיצד מוגשות ההמלצות למשרד התחבורההביקורת תמהה .ליקוי מהותי ודורש בחינה בהתאם

 עיני לנגדכאשר , לפי איזה קריטריונים מחליטים מה להגיש ומה לא ואיך מתקבלות ההחלטות, חדשים

 ).ה וגם אחזקהגם הקמ(שתי החלופות של הכלכליים הממליצים והמחליטים לא עומדים הנתונים והמדדים 
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בייחוד על רקע הנתון האבסולוטי  ,צמתים מרומזרים קיימיםלביחס הנושא ראוי לבחינה גם ש , סבורהביקורתה

  .מעגל תנועהמת מרומזר קיים לוצה ָנמעולם לא שּו ,אגףה נתוניי "עפ. של היעדר תאונות דרכים במעגלי תנועה

  

: לכל אחת מהחלופותביחס  .ן את הנושא באופן מעמיקחיב, ניהולי ומקצועי ,שצוות משולבהביקורת ממליצה 

בשתי חלופות (צומת דו מפלסי , ) חדש ומוסב מצומת רמזורים:בשתי חלופות משנה(צומת כיכר , זרצומת מרומ

  :את הנתונים הבאים קמומלץ לבדו)  חדש ומוסב מצומת רמזורים חד מפלסי:משנה

  

  השקעה ממוצעת להקמה -

 )רתי בלבדוהמרכיב התחב(ה ת לאחזקעלות ממוצעת שנתי -

 .מספר תאונות ממוצע לשנה -

  

 ניתן יהיה לגבש מדיניות ותוכנית פעולה לפתרונות עבור צמתי התחבורה החדשים בעיר ועבור ,לאור בחינה זו

  .הצמתים הקיימים
  

  

   מבנה ארגוני של אגף תנועה ובטיחות  .3
  :ת למבנה הארגוני של אגף תנועה ובטיחו מנהל האגףלהלן הצעת  

  

  

סגנית מנהל האגף

קת אחז' מח
 רמזורים

מחלקת תכנון 
 דרכים

מחלקת ועדת 
 תנועה

 מנהל האגף.ע מזכירת האגף

יחידת תפעול  
 ואחזקת תנועה

 'חברה א

 'חברה ב

 'חברה ג

 'חברה ד

תחבורה ציבורית רכזת בטיחות 
 לקשיש

 מנהל האגף

ח
ב
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  פעילות מחלקת אחזקת רמזורים  .4
  

   המחלקהתפקידי  .א  
  :תפקידיה של המחלקה הינם, 2003מספטמבר "  תוכנית עבודה–מחלקת אחזקת רמזורים : "י מסמך"עפ

  

   .רמזוריםה אחזקת ותחבר 4-אחת מלכל , דשיובחתך ח, כנית עבודה מחייבת שנתיתוהכנת ת  )1

  : הכוללת,קוח על עבודת החברותפי  )2

  .אחזקה מונעתתקופתיים ל םטיפולי -

  ).הפיקוח כולל גם אישור לביצוע העבודה וצילום הנזקים(תיקון קלקולים ונזקים  -

  .אזרחיםי "עי המוקד העירוני או " עו שדווח,סיורים לביקורת ובדיקת תקלות  )3

  .קריאות מוקדשם מענה ל לתורנות כונן  )4

  . כולל ניהול חשבונות קבלני האחזקה וניהול הזמנות עבודה,ב אחזקת רמזוריםניהול תקצי  )5

  . מהחוזיםם והערבויות המתחייביםכולל בקרת הביטוחי ,ניהול החוזים עם קבלני האחזקה  )6

  .או הארכת חוזים עם החברות לביצוע ללא מכרז, הכנת מכרזים להקמת רמזוריםבסיוע   )7

  . מרומזרים עם אגפי העירייה ועם חברות חיצוניותתאום תשתיות בהקמת צמתים  )8

  .חשמל ועם המשטרההתיאומים לביצוע עם חברת   )9

  .עיווריםלרווחת ה, תקתקנים על עמודי הרמזוריםטיפול בהתקנת   )10

  

  . בבחינת תפקידי מנהל המחלקהןהינכל המטלות המפורטות לעיל , מאחר ומדובר במחלקה של אדם אחד

  

  

  תקיטון בהוצאו  .ב
 שהייתה אמורה , עבדה באגף התנועה מהנדסת תנועה)1997שנת מביקורת הח "י נתוני דו"עפ(בעבר 

בנוסף עסקה . בעיקר בנושא שינוי זמני רמזורים בצמתים, לתת למחלקת אחזקת רמזורים תמיכה הנדסית

  .המהנדסת בתכנון באגף התנועה

  

היתה יעילה ותפסה את רוב לא   רמזוריםעדכון זמנילפעילות ה, וריםרמזאחזקת לדברי מנהל מחלקת 

 עלות .האגף שירות חיצוני למטרה זושוכר  2003 החל משנת ,ביוזמת האגף. זמנה של מהנדסת התנועה

, המהנדסתהעסקת לות מע נמוכה משמעותית הינה,  21,000₪ בסך 2004שהסתכמה בשנת , השירות

  .2002בשנת  ₪ 125,545-סתכמה בשה

  

  .אחזקת הרמזוריםהוצאות היחידה לפעילות זו לחסכון בהביקורת רואה בחיוב 
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 התפלגות הצמתים המרומזרים בין חברות האחזקה .5
עצם , לדעת הביקורת. 1997 בשנת 3לעומת ,  רמזורים חברות אחזקת4לעירייה יש כיום חוזי אחזקה עם 

  .הרחבת רשימת חברות האחזקה הינה חיובית

  

  : החברות4-ים על ידי כל אחת מהמוחזקהמרומזרים להלן התפלגות הצמתים 

  

         צמתים מוחזקים
  2005שנת 

         צמתים מוחזקים
   1997שנת 

  גידול במספר הצמתים 
  2005 עד 1997-מ

  החברה

  כמות
אחוז 
כ "מסה

  הצמתים
  כמות

אחוז 
כ "מסה

  הצמתים
  אחוז  כמות

  52%    12  66%    23    58%    35  'א

  18%    2    31%    11    22%    13  'ב

  900%    9    3%    1    17%    10  'ג

    2    0%     *0    3%        2        'ד

  71%    25    100%    35    100%      **60       כ"סה
  

  .ת"החברה לא פעלה אז בפ  * 
 רגנ דר– רבין :שהינם עדיין באחריות החברות המתקינות,  צמתים חדשים2במספר צמתים זה כלולים   **

  ). 'ב חברה ( פינסקר–גיסין  ,)' אהחבר(
  

  

מבוססים , 60-מגיע ל) אחריותשנת כולל חדשים ב(לפיהם מספר הצמתים הכולל , נתוני הטבלהכי , יש להדגיש

 במועדים במהלך הביקורת מסר מנהל המחלקה לביקורת. מנהל אגף התנועה והבטיחותהתקבלו מ שנתוניםעל 

   :מהלדוג, ל"הנם נתוניאת ה שלא תאמו, שוניםנים נתו ובהן אחדותשונים רשימות 

  

  .2005 ברשימת נובמבר נכלללא  ו2005מאוקטובר  ברשימה נכלל: וברארלוזו – קפלןצומת   -

  .2005 ולא ברשימת אוקטובר 2005 ברשימת נובמבר נכלל :מרכזיתהתחנה צומת ה  -

  .2005 ולא ברשימת נובמבר 2005 ברשימת אוקטובר נכלל: טרומפלדור – אורלובצומת   -

  .2005 ולא ברשימת אוקטובר 2005ברשימת נובמבר נכלל  טרומפלדור  – פרנקפורטר – ארלוזורוב  -

  

הוספת צומת , מחיקת צומת שטרם הותקן בו רמזור, תיקון טעויות הדפסה, ת רבותוק לאחר בדיקות והשוואר

המכילה את כל הצמתים המרומזרים , עודכנת הוכנה לבסוף רשימה מדוייקת ומ,ב"שקיים בו רמזור וכיו

  . י חברות האחזקה" ואשר מתוחזקים עירהקיימים בע
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כפי , לרמה הבלתי משביעה רצון של ניהול נתוני הצמתים המרומזריםהביקורת מייחסת את הרשימות השגויות 

  . ח זה"שיורחב בהמשך דו

  

,  ולקבוע דרכי ניהוללתקן את הליקויים, את נושא ניהול הצמתים המרומזריםהביקורת ממליצה לבחון לעומק 

  .  בעתידממין אלה ים ליקוישיימנעו

  

 חלקן של שתי  שנים להקטנת8של ך הלהביאה במ,  כי הרחבת מספר החברות איתן עובדיםעולהל "מהטבלה הנ

שיעור  ל1997 מכלל הצמתים בשנת 97%- מהמוחזקים במספר הצמתים )'וב' חברות א( החברות הדומיננטיות

יס לתחרות ולפיזור סיכון ן שהוא מהווה בסוכיו, רך שינוי זה הינו מבו,לדעת הביקורת. 2005 בשנת 80%

 1997 החברות שהיו פעילות בשנת 3 מבין 2כי , עוד עולה מהטבלה ").לא כל הביצים בסל אחד ("העירייה

  . הגדילו את היקף פעילותן בשיעור ניכר

  

  

  

 ניהול נתוני הצמתים המרומזרים .6
  ניהול ידני  .א

, מבוצע באופן ידני) ניהול כל יתר נתוני נושא אחזקת הרמזוריםכמו (ניהול נתוני הצמתים המרומזרים 

 כמערכת Wordהביקורת איננה מחשיבה תוכנת הדפסת מסמכים כמו . (ללא תמיכת מערכת ממוחשבת

  :הניהול הידני מתבטא בכל מישורי הניהול של הנושא). ממוחשבת

  

  ההסכמים עם החברות  -

  בסיס הנתונים של הצמתים ותכולתם  -

  בצמתים) תקלות ותאונות(רועים האי  -

  בקרת תקינות ובקרת ביצוע, )אחזקה מונעת ומתוכננת(הפעילות השוטפת   -

  חשבונות החברות  -

  הניהול התקציבי  -

  .תלונות והטיפול בהן  -

  

הביקורת ,  הניירת המשמשת לניהול מאורגנת באופן מסודר ובתיקים מסומניםעל אף שבמרבית הנושאים

 גבר ותתלך,  לדעת הביקורת,ושהשפעתם, זה ליקוי מהותי שסממניו ניכרים כבר עתהרואה באופן ניהול 

   .ילך ויגדלככל שהיקף הצמתים המנוהלים 
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  :הבולטים של הניהול הידני הינםחסרונות ה

  

  מסורבל  -

  גוזל זמן רב  -

  לא אחיד  -

  )חוסר שקיפות(חרים ולבקרה יעילה לא נגיש למשתמשים א  -

   אין גיבוי למידע,סיכון לאובדן מידע  -

קושי , אינדיווידואליות בשיטה ובתהליך, אחידותחוסר : עתיר סיכון לטעויות עקב סיבות רבות  -

, שיכחת רישום, שיבושי הבנה של כתב יד, העתקות ידניות, לבקרת גורם נוסף ברישומים

  .ועוד) התרעת מערכת/ללא חסימת(אפשרות לרישום מוטעה 

  

 ,ם רב להקמת מערכת ממוחשבת לניהול כל נושא תחזוקת הרמזוריםהביקורת ממליצה לפעול בהקד

  .לרבות ניהול נתוני הצמתים המרומזרים

  

  זיהוי הצמתים  .ב
מסמכי , מסמכים כספיים כמו חשבונות, חוזים, טבלאות ידניות(זיהוי הצמתים והגדרתם ברישומי הניהול 

  .רחובות הנפגשים בצומתי שמות ה"נעשים היום עפ) 'חות ביצוע וכו"תכנון ביצוע ודו

  

 אז נתגבשה שיטת –כפי שהיה בעבר הרחוק (שיטה זו יפה אולי למספר מצומצם ביותר של צמתים 

  . צמתים60אך איננה מתאימה לניהול של , )עד היוםהוגה הזיהוי הנ

  

צמתים המרומזרים והתקשתה מאוד בזיהוי חד ביחס להביקורת נתונים שונים ביקשה ה לצורך עבודת

  .הצומת יותר מפעם אחתשם  או אפילו באותו מסמך בו מופיע ,אותם צמתים במסמכים שונים לשי משמע

  

 ,פוחס –גנים - עין–צומת פינס :  לדוגמה, שמות רחובות3-שם הצומת ממורכב בחלק מהמסמכים 

ברשימת הצמתים :  נוספתדוגמה.  עין גנים–פינס :  רחובות2ובמסמכים אחרים השם כולל רק 

 ואות.  ההסתדרות–חיים עוזר : רמזורים מופיע צומת בשםאחזקת ת קיבלה ממנהל מחלקת שהביקור

  . ההסתדרות– חיים עוזר –וולפסון :  במסמכי עברנקרא) ככל הנראה(צומת 

  

י " ויש בו אפשרות זיהוי עפרחובות שמות 3- למבנה שמות הבנוי מ,הביקורת מציינת כי באופן תיאורטי

זאת עוד לפני שיבושים בשמות במסמכים שונים .  אפשרויות שונות12 ות קיימ,3- שמות מתוך ה3 או 2

כמו ). תקצירי שמות שוניםשמופיעים  או ,פעמים אחדותשם הצומת או אפילו באותו מסמך בו מופיע (

בצומת אחר רשום בראשי ו,  אחד העם–סלנט צומת  רשום באופן מלא ב" אחד העם"שם הרחוב : לדוגמה
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צומת ב ומרטין גהל – האופן בצומתמלואו רשום ב" מרטין גהל" שם הרחוב .ע" אחה–ים עין גנ :בותית

  . גהל –אם המושבות   רשום רקאחר

  

 , למערכת ממוחשבתותתאים גםמשמעי - שתאפשר זיהוי חד,שיטת זיהוי חלופיתיישום  לפעול לץמלומ

פתרון חלופי לשיטת מתן ת  כי בעץמלו מעוד ).עתיד זה קרוב מאודבתקווה ש(שלבטח תיושם בעתיד 

עמודי רמזורים : לדוגמה כמו ,משמעי לכל פריט מהותי בכל צומת-זיהוי הצמתים יינתן גם פתרון זיהוי חד

 ,תאפשר , שיטת זיהוי לפריטים בצומת,לדעת הביקורת. 'ארון צומת וכו, מנגנון בקרה, )שקיים היום(

  .קן להבין באיזה צומת הוא מות,י הגדרת זיהוי הפריט"עפ

  

  

  

 התקשרויות וחוזים .7
 58-חברות למתן שירותי אחזקה לרמזורים ב 4לעירייה התקשרויות עם , י רשימות המחלקה"עפ, כאמור

 תוצאה ינוהמרומזרים של צמתים הנוכחי היקף ה,  כפי שצויין לעיל.) הצמתים שבשנת בדק2לא כולל  (צמתים

  . ואילך1996שנת עם החברות משל הרחבת החוזים 

  

מתן ליבות החברות ימגדירים את מחואשר  ,חברות המתחזקות מעוגנות בחוזיםהויות העירייה עם התקשר

 .דרכי פעולתן ודרך הגשת החשבונות לתשלום, שירותי האחזקה השוטפת ותיקון התקלות והנזקים לרמזורים

  .י החוזים"בויותיהן עפימנהל המחלקה אחראי לנהל ולהבטיח את עמידת החברות במחוי

  

כי  ,היא מסקנת הביקורת ,ככלל. יבויות החברותי מחואתורת בחנה את אופן הניהול של מנהל המחלקה הביק

בקרה בויותיהן אל מול יהמנהל עושה את תפקידו נאמנה וכי החברות מקיימות כהלכה ובהקפדה את מחוי

  .דרישות קפדניות של מנהל המחלקהו

  

, )לא בהכרח שכולם קיימים(חוזים הקיימים במחלקה את ניהול המסמכים המלווים את הגם הביקורת בדקה 

הניהול והבקרה של , יחד עם זה.  ולא מצאה חריגים,יפות ביטוחים וערבויות בנקאיות להסכמיםשעיקרם ְתֵק

 חולשה וליקוי שמומלץ ,ת הביקורתדע ל, מהווהעדר מחשובה. ובחשמת המנהל הינם ידניים וללא כל תמיכ

   .לות המחלקהופע לכלרת מחשוב  במסג,לתקנו ולשפרו בהקדם

  

עם אופציה ,  שנים8חברות אחזקת הרמזורים הינם לתקופה בסיסית של  4רוב ההסכמים שבין העירייה לבין 

מועדי התחלה וסיום ופרטים , להלן פירוט החוזים הקיימים.  שנים נוספות4של העירייה להארכה לתקופה של 

  :רלוונטיים נוספים
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מספר  #
   סוג חוזה חוזה

מספר 
צמתים 

*  

נחתמו / נחתם 
  תוקף עד  במועד

קיימת 
אופציה 
 ?להארכה

  מועד 
  סיום הארכה

  'א החבר

  2008יוני   כן  2004יוני   1996יוני   22  אחזקה 1545 1

  2008יוני   כן  2004יוני  5/01 ;2/00; 5/99  4  חוזי הרחבה3 1545 2

    לא  2008יוני   2003מאי   לעיל חוזה הארכה 1545 3

  6/04 ;6/04  6  חוזי הרחבה4 1545 4
    לא  2008יוני   9/05; 4/05

  'ה בחבר

 2008 טמברספ  כן 2004 טמברספ  1996ספטמבר   9  אחזקה 1547 1

 2008 טמברספ  כן  2004יוני   7/99; 10/96  2  הרחבהיחוז 2 1547 2

    לא 2008 טמברספ  2003מאי   לעיל חוזה הארכה 1547 3

  ' ג ברהח

  2010סוף   כן  2006סוף   1996ספטמבר   1 הקמה ואחזקה 1599 1

  2011תחילת   כן 2007תחילת   1997אוקטובר   1 ואחזקה הקמה 1920 2

  2011 ארינו  כן  2007 ארינו  1999ינואר   4  אחזקה 2266 3

  2007מאי   2000שנת   2  הרחבה 2266 4
  2011מאי   כן  2008יוני 

  2012יוני 

    לא  2008יוני   2005פברואר   2  הרחבה 2266 5

  ' ד חברה

    לא  2009יוני    2001 דצמבר  2  אחזקה 2677 1

  
  .ח זה"בהמשך דו  כפי שיפורט, תקפים עקב ליקויים ופערים מהותייםלאלחלק מהצמתים המוצגים בטבלה ההסכמים  *
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. בחלוקה לחברות המתחזקותתים המרומזרים משל הצהביקורת מהמחלקה רשימות במהלך עבודתה קיבלה 

רק . ב"וכיושמות צמתים  בהן ושובש, לא כללו את כל הצמתים, ות אלה לקו בחוסר דיוקרשימ, כאמור לעיל

כל הביקורת בדקה האם . לקראת סיום הביקורת התקבלה רשימה מדוייקת ומעודכנת של הצמתים המרומזרים

  :ולהלן הממצאים,  מכוסה בחוזה בר תוקףת המחלקהוצומת ברשימ

  

  ' אהחבר  .א
ובמשך שנים לא הסכם נו מכוסה כלל ב בגין אי–עד ארבע ארצות וומת צהביקורת העלתה ש )1

 מנהל המחלקה מסר שבעקבות הערות הביקורת יוכן חוזה לאחזקת .שילמה העירייה עבור אחזקתו

  .צומת זה

 "נעלמו",  ארלוזורוב וצומת התחנה המרכזית–צומת קפלן ,  בהסכם המקורינכללו ש, צמתיםשני )2

, נה תוקהרשימה .על אף ששולם כל השנים עבור אחזקתם, 2005 בשנתמרשימות המחלקה 

 .בעקבות הערות הביקורת, כאמור

כלול , מכוון את יציאת האוטובוסים מרחבת התחנה המרכזיתה ,כוכבא-הרמזור המותקן ברחוב בר )3

אינו נכלל במניין הצמתים שיש לשלם ובחוזה   אינו מכוסהאך, 2005-המעודכנות בברשימות 

זה כלול בתשלום עבור צומת אורלוב צומת התשלום עבור , רי מנהל המחלקה לדב.עבור אחזקתם

משלמת העירייה עבור , למרות שברשימה הם מופיעים כשני צמתים נפרדים, כלומר, כוכבא- בר–

 לאור ההסבר ממליצה הביקורת לשקול אם יש מקום .אחזקתם כאילו מדובר בצומת אחד בלבד

  .כוכבא- בר–האם כצומת נפרד או כחלק מצומת אורלוב : לשינוי אופן הרישום של צומת זה

.  טרומפלדור– במקום ארלוזורוב , טרומפלדור–וב ל אור:נמצא צומת שהיה רשום באופן שגוי )4

בעקבות הערות הביקורת . עקב הרישום השגוי נראה היה לכאורה שהצומת אינו מכוסה בחוזה

 . תוקן שם הצומת ברשימות

  

  'ב חברה  .ב
מנהל המחלקה . צומת זה אין חוזה חתוםלאך ,  השחם–בוטינסקי 'כלול צומת זלקה ברשימות המח )1

 כי טרם ,המנהל ציין עוד. הסביר שמדובר בצומת חדש ושהחוזה לאחזקתו מצוי עדיין בהכנה

הוחל בתשלום לחברה בגין האחזקה וכי כאשר ייחתם החוזה עם החברה יהיה צורך לשלם לה 

  . הצומתאחזקת ה לאחריותה את רטרואקטיבית מהמועד בו קיבל

מכוסים שנראה היה שאינם , ברשימת הצמתים שהעבירה המחלקה לביקורת נכללו צמתים )2

 .רק לאחר בדיקות חוזרות נמצא שהדבר נבע מצורת רישום בלתי אחידה או בלתי שלמה .בחוזים

 הנשיאים – צומת זרובבל,  שנקר–בוטינסקי ' מטלון נרשם כצומת ז–בוטינסקי 'צומת ז: לדוגמה

,  כצנלסון–בוטינסקי ' אורלוב נרשם כצומת ז–בוטינסקי 'צומת ז,  הנשיאים–נרשם כצומת פינס 

 . תוקנו הרשימותבעקבות הביקורת .באחת הרשימות" נעלם" דנמרק –בוטינסקי 'צומת ז. ועוד
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  ' ג חברה  .ג
אינו , ת זה אינו ממוספרהחוזה לאחזקת צומ.  אם המושבות–זבולון המר  ברשימות המחלקה כלול צומת

  . ת העירייהר הסעיף התקציבי וללא אישור גזבריללא מספ, י העירייה"חתום ע

  

לא השלימה מסמכים  החברהי העירייה מפני ש"מנהל המחלקה ציין בעניין זה כי החוזה טרם נחתם ע

מהם המנהל לא פרט .  אחזקת הצומתגם אין העירייה משלמת לה עבור ,לפיכךו, לאישור החוזה

 לפברואר 23תאריך נוסח ההסכם באת  האישריש לציין כי הלשכה המשפטית  .המסמכים שטרם הומצאו

חודשים לאחר אישורו מהווה מחדל מהותי ועילה לבטל  10חתום  היעדר הסכם ,הביקורתלדעת . 2005

  כייודגש. י העירייה"אי חתימת ההסכם ענושאת באחריות ל אם אכן היא ,את ההתקשרות עם החברה

   .לפני למעלה משנה ומחצה, 3.7.04-היה אמור להיכנס לתוקף ב שכן ההסכם ,יותראף הליקוי חמור 

  

ממין הישנות ליקוי -ל ולהבטיח בנוהל מתאים אי"הביקורת ממליצה לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקוי הנ

  .זה בעתיד

  

  

   סיכום  .ד
. אין הסכמי אחזקה תקפים העירייה שבאחריות צמתי רמזורים 58  מבין3-מהאמור לעיל עולה של

  . מהצמתים לא היו מכוסים בחוזיםחלק לפיה , הליקויים ברשימות הובילו להתרשמות הביקורת, בנוסף

  

 הצמתים שצויינו 3להשלמת הליכי החתימה על חוזי אחזקה ביחס לאחזקת הביקורת ממליצה לפעול 

 . שימנעו ליקויים ממין אלה בעתיד, ם בנהליםמעוגני,  עבודהתהליכי יש לפעול לקביעת ,כמו כן. לעיל

ומחשוב כל תהליכי העבודה עשויים להביא לשיפור לכל צומת  משמעיים- חדרישום וזיהויקביעת דרכי 

  .ניכר בדרכי ניהול המחלקה

  

  

  

 פערים וליקויים שונים בחוזים .8
 נושא זה גם בביקורת הביקורת בחנה.  נמצאו בחוזי האחזקה ליקויים רבים1997בביקורת שנערכה בשנת 

נחלת "הביקורת רואה בהם ,  לא תוקנו1997-כי למרות שמרבית הליקויים שנמצאו בחוזים ב, יודגש. הנוכחית

ח זה מתייחסים רק לחוזים שנחתמו לאחר שנת "כך שהליקויים המוצגים בדו, ופסחה עליהם בביקורת זו" העבר

1997.  
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עצם מספרם הרב של החוזים . במספר רב של חוזים, מוצג לעיל כ,ניהול האחזקה של צמתי הרמזורים מלּווה

מנוסחים בבהירות וערוכים באופן , יקים ושלמים בנתוניהםימדו, חוזים תקינים, לפיכך. מקשה על הניהול

 שהביקורת קיבלה לצורך ,בחלק ניכר מהחוזים. י המחלקה"חיוניים ליכולת ניהולם התקין ע, מסודר ושיטתי

אינם בהכרח תוצאה מליקוי אלה כי ליקויים ,  יצויין.ות אלו אינן מתקיימות ויש בהם ליקוייםתכונ, ביקורת זו

  : להלן דוגמאות. תפקוד מחלקת אחזקת הרמזוריםב

  

  דגל ראובן– לצומת טרומפלדור'א ה עם חבר1545תוספת לחוזה מספר    .א

וים חלק בלתי נפרד  והחוזה המקורי מהונספחיו, המבוא לחוזה זה" כי 1בחוזה נרשם בסעיף  •

גם אם תעיין , אינך יודע, מהם נספחי החוזהמשמעית -באין ציון מפורש ומזהה חד". מחוזה זה

 . האם יש בידך כל הנספחים ומה תוכנם,בחוזה המקורי

 .הסכםעל ה) החברה(חתימת הקבלן בצד אין חותמת  •

  

  

  כפיים יגיע–גיסין, בזל–סיןגי, משה דיין–גיסין, קרול–גיסין: 'ג רה עם חב2266פר חוזה מס  .ב  

הערה כמו . "מהווים חלק בלתי נפרד ממנו... ונספחיוהמבוא לחוזה זה " כי 1בחוזה נרשם בסעיף  •

 .לעיל' בסעיף א

 .אין התייחסות להארכהו אין מועד סיום ,בהסכם תקופת ההסכםמצויינת  לא •

  

  

  חרוצים–אם המושבות, זבולון המר–אם המושבות: לצמתים' ג  חברה עםללא כל מספרחוזה   .ג  

 ללא ,של הלשכה המשפטית יש חתימה לאישור נוסח ההסכם(אין חתימת העירייה על ההסכם  •

  ). הלשכהחותמת

 .אין אישור ומספר תקציב להרשאה תקציבית של ההסכם •

  

 

  זבולון המר–גיסין, בית עלמין ירקון: לצמתים' ד  עם חברהללא כל מספרחוזה   .ד  

 .ההסכםאין חתימת העירייה על  •

 .אין מספר סעיף תקציבי ואין אישור עליו בחתימת הגזברית •

  

  

   החוזים שהביקורת בחנה בעבודה זופערים וליקויים כלליים לכל  .ה  

: קיימים הרבה הסכמי הרחבה וכולם מוגדרים בכותרתם. אין מספר מזהה חד משמעי לכל הסכם •

". 2266תוספת לחוזה מספר  "או" 1547תוספת לחוזה מספר "או " 1545תוספת לחוזה מספר "
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מקשה , בין שהוא ראשון ובין שהוא חוזה הרחבה, היעדרו של מספר מזהה חד משמעי לכל חוזה

 .ומסרבל את הניהול ואת התקשורת בין ממלאי תפקידים שונים ביחס לחוזים האמורים

 שצריך, בראש כל חוזה יש הדפסת תבנית לתאריך. אין תאריך חתימה לחוזים, בדרך כלל •

מקום התאריך בחוזים נותר , בדרך כלל. להדפיס בה את התאריך שבו החוזה נחתם/לרשום

ברוב החוזים מופיעים בסוף ). גם מעבר לביקורת זו, תופעה החוזרת ברוב החוזים". (פתוח"

לפענח , בחלק מהחוזים הצליחה הביקורת במאמץ רב ולא בוודאות גמורה. החוזה תאריכים שונים

, שאם התאריך הוא נתון חשוב מבחינה משפטית, הביקורת בדעה. הם מצייניםאת משמעותם ומה 

מהווה ליקוי , בצורה עקבית ומסודרתוקריא , מדויק, רישומו באופן תקין-אי, כלכלית ומנהלתית

 .מהותי שמומלץ לתקנו בהקדם

ללא חותמת של הלשכה וללא , הינה בדרך כלל, חתימת הלשכה המשפטית לאישור נוסח החוזה •

  .ליקוי זה חוזר על עצמו כמעט בכל החוזים. ת התפקיד בלשכה/תימה של ממלאח

  

 ולגבש דרכים , ודומיהם בחוזים שבאחריות המחלקהלעיל הביקורת ממליצה לפעול לתיקון הליקויים המוצגים 

  .למניעת ליקויים ממין אלה בחוזים נוספים עתידיים

  

  

  םי הדרגים הניהוליים והתפעוליי"שימוש בחוזים ע .9
, תוך קשיים רבים, מאחר והביקורת נאלצה להתמודד, עם זאת.  של ביקורת זובמנדט הישירכלול נושא זה אינו 

מועלה הנושא כבסיס לשיקול ולבחינת הגורמים המקצועיים , עם מספר רב של חוזים שנתקבלו מהמחלקה

  .והניהוליים בעירייה

  

. מבטאים משמעויות כלכליות מהותיות לעירייה, ייה ועם חברות המספקות שירותים לעיר,החוזים עם קבלנים

כולל במחלקה שהיא נשוא , י המשתמשים השונים בעירייה"חוזים אלה מנוהלים לעיתים קרובות במחלקות וע

כמו ( שראוי לנהוג בהם בזהירות כמו במסמכים כספיים ,כניירות נדושים ולא כמסמכים, הביקורת הנוכחית

, מצלמים אותם: בחוזים ובנספחיהם" גמיש"ו" חופשי"הדבר מתבטא בשימוש . ) לדוגמה,בשטר כסף או בשיק

 שמתייחסים אליהם לאחר מכן כאילו החוזה ,מוסיפים עליהם בכתב ובהדפסה שינויים, מאגדים חלקים מהם

שמתייחסים , או טיוטות לא חתומות, לא עדכניים, מקבלים החלטות על בסיס חוזים חלקיים, איתם" נולד"

   .למרות שלעיתים קרובות יש הבדלים מהותיים ביניהם לבין החוזים, וזה, כאילו הם החוזים עצמםאליהם 

  

מזדון או מרשלנות מכוונת , לדעת הביקורת, אינו נובע בדרך כלל, בהסכמים" החופשי והגמיש"אופן השימוש 

נם מנוהלים היום שהחוזים אינם מופקים ואי,  ובעיקר מכך,אלא מחוסר מודעות, של המשתמשים השונים

  :שמאפייניהם העיקריים הינם, כמסמכים מבוקרים
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  .משמעי של המסמך-זיהוי חד  -

  .משמעי של מפיק המסמך-זיהוי חד  -

  . תאריך החתימה–ובמקרה של חוזים חתומים , משמעי של המסמך-תאריך חד  -

  .סמכא של סמכות החותם ואוטנטיות החתימה-חותמים ואישור בר/משמעי של החותם-זיהוי חד  -

-הגדרה חד, אם יש נספחים. כ"מכיל בסההמסמך כמה עמודים , )בעמוד הראשון(ציון בראש המסמך     -

חד מהם ולרבות ציון מספר העמודיםמשמעי של כל א-חד לרבות זיהוי, משמעית וברורה מהם הנספחים

  . כוללשכל אחד מהם 

  .כ"ין מספרו ומתוך כמה עמודים בסהיעל כל עמוד במסמך ובכל אחד מנספחיו מצו   -   

לכל עותק מקור יש מספר סידורי וציון מתוך כמה מסמכי ). אורגינל(המסמך מופק במספר עותקי מקור    -

פץ מנוהל מידע למי הו. י גורם אחד"הפקת עותקי מקור נעשית בדרך מבוקרת ורק ע. כ"מקור בסה

  .מסמך מקור

  .אין תוקף לצילומים ואין תוקף למסמך עם שינויים. תוקף מחייב למסמך הוא רק למסמך מקור  -

  .לתכנים דומים יש פורמט אחיד ועקבי  -

  .ב"ויהקפדה על חתימות וחותמות וכ-אי, מילוי תאריכים- כמו אי,"עיגול פינות"אין אין ויתורים ו  -

  

מאפיינים לא מתקיימים ה, עבודות אחרות בעברלצורך  ו,אתדת ביקורת זבחוזים שהביקורת בחנה לצורך עבו

הביקורת לשקול יישום של פורמט מסמכים מבוקרים לחוזי המחלקה העתידיים ואף ממליצה  ,לפיכך. ל"הנ

  .חוזים של יחידות אחרות בעירייהל

  

  

 הובקרת ניהול עבודת חברות האחזקה .10
, ת עבודהו תוכני:נהל מחלקת הרמזורים לעבודת חברות האחזקההביקורת בחנה את הניהול והבקרה שמבצע מ

הביקורת ערכה סיור במדגם צמתים וראתה את . תאונות ועוד, נזקים, אחזקת תקלות, אחזקה מונעת מתוכננת

 ראתה את ,כמו כן. ארונות צומת ותוכנם,  עמודי הרמזורים והפנסים:כמו, מצב התחזוקה של הציוד בצמתים

   .שומים בארונות הצמתיםהניירת ואת הרי

  

, הביקורת מציינת כי היא לא מצאה ליקויים וחריגות הראויות לציון בנושאים אלה וכי הניהול והבקרה מבוצעים

  ".עיגול פינות"בשלמות וללא קיצורי דרך ו, מסודר,  באופן תקין,פי התרשמותה-על

  

, הוא מבקר את הפעילות, ו ניכרת בשטחנוכחות, כי מנהל המחלקה שולט במידע ובנתונים, הביקורת התרשמה

אך עם , ומנהל מערכת יחסים טובה" על פי הספר"מקפיד על מילוי הדברים , מתעקש ואסרטיבי בדרישותיו

  .רשומה ומתועדת, הפעילות ככלל. עם נציגי חברות האחזקה, כראוי" דיסטנס"
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הינו הניהול , יקורת כבר העירה עליו ושהב, המנהלהעובר כחוט השני לאורך ולרוחב כל פעילות, יקוי בולטל

הביקורת רואה בכך ליקוי מהותי , כאמור לעיל. בטפסים ובפנקסים ידניים, כל הניהול מבוצע ברשימות. הידני

  .וממליצה לפעול בהקדם למחשוב ולתמיכה ממוחשבת של כל הפעילות

  

  

  

 הגשת חשבונות ואישורם .11
  .י מנהל המחלקה"דרך אישורם עהלי הגשת החשבונות ווהביקורת בחנה את סדרי ונ

  

. בהסתייגות מודגשת של הניהול הידני, גם בנושא זה מצאה הביקורת תהליך תקין ומנוהל באופן משביע רצון

 , ללא תמיכה ממוחשבת,אמצעות ספר ידניהניהול על ידי מנהל המחלקה במתבצע גם בנושא חשוב ורגיש זה 

  .במחשבון כיס ללא תיעוד שנעשים ,כולל כל החישובים לבקרת החשבונות

  

חוסר שקיפות של גורמי הליקוי מתבטא גם בחוסר נגישות ו. הביקורת רואה באופן זה של ניהול ליקוי מהותי

בשיטת עבודה גם , כצפוי, הליקוי מתבטא.  לספר הידני של מנהל המחלקה, לדוגמה כמו הגזברות,בקרה

ללא קשר לשיטות ולסטנדרטים ,  שהוא גיבש לעצמוי שיטה וסדרי עבודה" עפ,של המנהל" אינדיווידואלית"

  .מקצועיים של ניהול חשבונות

  

 ,יזציה של התהליך וקביעת נוהלי עבודהטתוך סטנדר, הביקורת ממליצה לפעול בהקדם למחשוב הנושא

  .י עקרונות מקצועיים"המתאימים לניהול חשבונות עפ

  

  

  

 תוכנית העבודה והניהול התקציבי .12
 כולל כיסוי עבודת חברות ,ניהול תקציב המחלקהאת אופן  וופן ניהול תוכניות העבודהנה את אהביקורת בח

  .  ללא חריגים מיוחדים הראויים לציון, רצוןי ומשביענים תקים ומצאה אות,האחזקה בהזמנות מסגרת רבעוניות

  

 תמיכה  ללא, הניהול של מנהל המחלקה מתבצע כולו ידנית,מישורי הניהול האחריםבדומה ל ,עם זאת

  . המחייב שינוי ותיקון בהקדם,ליקויעובדה זו מהווה  , הביקורתדעת ל.ממוחשבת
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    'ב-ו' חברות אההארכת החוזים של  .13

, יםכשנתיים לפני תום ההסכמים המקורי, 2002 כבר במהלך שנת ,אגף התנועה והמחלקה פנו ביוזמתם

ה האופציי "עפ, עד סיום החוזים המקורייםשנים ממו 4- בן בהצעה להאריך את החוזים אית,'וב' את ולחבר

ה זחו שבסופו נחתם עם כל אחת מהחברות ,מ"והפנייה התפתחה למ. שהיתה לעירייה בכל אחד מהחוזים

   .מתום תוקפו של החוזה המקורינוספות שנים  4-הארכת חוזה האחזקה לל

  

  :להלן פרטי חוזי ההארכה

  

  ' אחוזה עם חברהה  

  .25.5.03- ואושר תקציבית ב30.1.03- נחתם ב,1545ה מספר חוזה להארכת והקטנת חוז  -

שהוא מועד סיומו של  (21.6.04יום תוקפם של החוזה המקורי ושל חוזי ההגדלה הוארך לתקופה מ  -

  .20.6.08ועד ליום ) החוזה הראשון

דש לחו ₪ 1,000סך של נקבע ל, )שכולל או שאינו כולל מנגנון בקרה(המחיר לאחזקת צומת מרומזר   -

  .מחיר זה כולל תיקונים ).1.2.03צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום (מ "בצירוף מע

  

  

  'ב  עם חברההחוזה  

  .25.5.03- ואושר תקציבית ב11.2.03- נחתם ב,1547זה הארכה והקטנה לחוזה מספר חו  -

סיומו של שהוא מועד  (11.9.04תוקפם של החוזה המקורי ושל חוזי ההגדלה הוארך לתקופה מיום   -

  . 10.9.08ועד ליום ) החוזה הראשון

צמוד (מ "בצירוף מעלחודש  ₪ 1,000-נקבע ל) עם או בלי מנגנון בקרה(המחיר לאחזקת צומת מרומזר   -

 נכלליםלא במחיר זה  ,'א  בניגוד לחוזה עם חברהאך, )1.2.03למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 

  .כמו בחוזה המקורי, להבנת הביקורת, ונותר) הצמדת המחיריםכולל (מחירי התיקונים ותנאיהם . תיקונים

  

  

   השיקולים שהביאו למהלך   .א
  . לפני תום תוקפם של החוזים המקורייםוחצי  כשנה ,2003 בתחילתחוזי ההארכה נחתמו כבר 

  

  : מטרות מרכזיות שהציבה לעצמה2המחלקה השיגה בהסכמים אלו 

  

 . לאחזקת הצמתים המרומזריםבמועד אחד מכרז אחד סם לפרו, חוזי האחזקהלרכז בעתיד את כל  •

 .ית את מחירי האחזקהלהפח •
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 שהוארכו עד ',וב' בנוסף לחוזים עם חברות א כי הסביר  הואהרמזוריםאחזקת מנהל מחלקת בשיחה עם 

במועד ) כולל הארכה לתקופה חלקית(' ג את כל הסכמי האחזקה עם חברהגם ניתן לסיים , 2008שנת 

 ,כלומר .2009 עד יוני ף תק, מכלל הצמתים בעיר3%-המבצעת אחזקה ל, 'ד וזה עם חברהחרק ה. זה

 97%חברה או חברות לאחזקת על פי מכרז של ה  תהיה אפשרות לקיים תהליך בחיר2008במחצית 

  .יותראף  יהיה השיעור גבוה 2008שבשנת  , להניחסבירו, בעירהמרומזרים מהצמתים 

  

כוז חוזי לריחשיבה את ה, את הוזלת עלויות האחזקה בחוזי ההארכהחיוב הביקורת רואה ב, עקרונית

מכרז ב  הוזלת עלויותו שמטרת,ניצול היתרון לגודלאפשרות להפתיחת את  והאחזקה למועד עתידי אחד

  . 2008-המיועד ל

  

שנתיים למעלה מ , בזמן הולם מראש,הפעילות היזומהאת הביקורת גם משבחת את התכנון המוקדם ו

במיוחד על רקע  , שגרתית ביחידות העירייהזו אינה תופעה . תום תוקפם של ההסכמים המקורייםילפנ

   .או אפילו לאחריה" 90-בדקה ה" המהלכים נעשים בהם ,המקרים הנפוצים יותר

  

קיים , מרומזרים בעירהצמתים כלל הלאחזקת הביקורת מזכירה כבר עתה כי ביציאה למכרז , יחד עם זה

ראוי לשקול . "כל הביצים בסל אחד" בבחינת ,בחירת קבלן אחד שיבצע את אחזקתם ב הכרוך,סיכון

בכל .  שלעיתים תובע את מחירו, קיים סיכוןקבלן אחדתוך הבנה כי לעבודה עם , בזהירות מהלך כזה

ואף לשקול חלוקת העבודה בין , יבט זה במועד היציאה למכרז מומלץ לבחון במשנה זהירות ה,מקרה

  . יםמספר קבלנ

  

 כי אמנם קיימת כוונה לחלק את העיר למספר אזורים ,רמזורים מסראחזקת  מנהל מחלקת םבשיחה ע

  .בתחומו שיהיה אחראי לאחזקת הרמזורים ,ולבחור לכל אזור קבלן

  

  

   הוזלת מחירי התחזוקה  .ב
אגף , ןואכ. החברות היתה הוזלה של מחירי התחזוקהעם אחת ממטרות ניהול המשא ומתן , כאמור לעיל

 בפרט בהפחתת 2003בכלל ומינואר ל "עם שתי החברות הנתנו את הארכת החוזים יהתנועה והמחלקה ה

החברות . 2003ינואר  –הארכה החוזה תחולת זאת החל ממועד ו ,מחירים משמעותית לאחזקת הצמתים

  . 2003 הפחיתו את המחירים כבר מינואר , ואכן,נענו לתנאי זה

  

לא קיבלה את ביטוייה ) ביחס למועד התחלת המחיר המוזל (הסכמה זוש,  בהמשךכפי שיפורט, יש לציין

  .לי שנחתם עם כל חברהאבהסכם הפורממשמעי בניסוחו -המפורש והחד



 - 106 -

מינואר ( ולאחריה )2002עד דצמבר (מחירי אחזקת הצמתים לפני ההוזלה בטבלאות שלהלן מוצגים 

מ "כל המחירים והעלויות כוללים מע (פת החוזה הכוללת לתקוהוזלהכ העלויות לשנה וה"סה, )2003

  :)18%בשיעור 

  

  'חברה ב  'חברה א
לפני חוזה   

ההארכה עד 
12/2002  

אחרי חוזה 
  הארכה

 1/2003-מ

  סכום 
  ההוזלה

שיעור 
  הוזלה

לפני חוזה 
ההארכה עד 

12/2002  

אחרי חוזה 
  הארכה

 1/2003-מ

סכום 
  ההוזלה

שיעור 
 הוזלה

      10  10      26  26  מספר צמתים 

מחיר לצומת  
 תיקונים ללא 
ושינויים  
  חודשל

1,724  1,180  544  32%  1,544  1,180  364  24% 

מחיר לצומת  
 תיקונים כולל 
ושינויים  

  לחודש

1,869  1,212  657  35%  1,794  1,430  364  20% 

עלות לכל  
הצמתים כולל  
תיקונים  
 ושינויים לשנה 

583,128  378,144  204,984  35%  215,280  171,600  43,680  20% 

שנים  פרמס 
עליהם תחול  
  ההוזלה 

5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  

עלות לכל  
 20% 240,240  943,800 1,184,040 35% 1,127,412 2,079,792 3,207,204 תקופת ההסכם 

  

  

  

  כ לשתי החברות"סה

  פירוט
לפני חוזה 
, ההארכה

 12/02עד 

אחרי חוזה 
  ההארכה

  1/03-מ

סכום 
  ההוזלה

שיעור 
  ההוזלה

      36  36  מספר צמתים  

   תיקוניםללאלצומת ממוצע מחיר   
  30%  494  1,180  1,674  ושינויים לחודש  

  תיקוניםכולללצומת ממוצע מחיר   
  31%  575  1,273  1,848  ושינויים לחודש  

  ל תיקוניםעלות לכל הצמתים כול  
  31%  248,400 549,936  798,336  ושינויים לשנה  

  5.5  5.5  5.5  5.5  עליהם תחול ההוזלהמספר שנים   
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  31% 1,366,200 3,024,648 4,390,848  עלות לכל תקופת ההסכם

  

 בעלות אחזקת לשנה ₪ 250,000-הביא להוזלה של כשיזם אגף התנועה  כי המהלך ,עולהמהטבלאות 

  .השההוזלה חלה עלי)  שנים5.5-כ(לכל תקופת ההסכם ₪  מיליון 1.4-הרמזורים ולחיסכון של כ

  

 מנהל מחלקתשל  של מנהל אגף התנועה והישג ראוי לשבחלעיל הוזלה המוצגת  רואה בהביקורת

  .אחזקת רמזורים

  

  

  

  הצומת אחזקת הכללת התיקונים במחיר היתרונות ב  .ג
מחיר ה כי 'א סוכם עם חברה,  החברות2-אחת מי המשא ומתן והסכם ההארכה עם כל " עפ,כאמור

מרכיב התיקונים ' ב הבהסכם עם חבר, לעומת זאת .ם את מרכיב התיקוניםל גוכליצומת החדש לאחזקת 

   . בעלות האחזקה החודשיתאיננו נכלל

  

  :הביקורת רואה יתרונות אחדים בהכללת התיקונים במחיר אחזקת הצומת

  

מכך  וכתוצאה , והחשבונות הנגזרים מהם, מאוד את תהליך אישור ובקרת התיקוניםהדבר מפשט •

מרכז הכובד בממשק שבין מנהל המחלקה לבין החברה . ביות של בקרת המנהלמשתפרת האפקטי

ואישור ) כמו צילומים בשטח(באבחון " התעסקות"הבנושא התקלות והנזקים עובר ממישור 

למישור בקרת המהירות והאיכות של השבת תפקוד  , הכרוכים בתיקון,פעילויות החברה והחלפים

 .נזק/הצומת בעקבות התקלה

 

שכן , יננו נדרש יותר לבחון ולבקר בפרוטרוט את החשבונות המוגשים לו על התיקוניםהמנהל א •

 . אין יותר חשבונות ספציפיים על תיקונים

  

שיפור התכנון מה שתורם ל,  ולא הסתברותיים,תכנון תקציב האחזקה מבוסס על נתונים וודאיים •

 . והבקרה התקציבית

  

 שיש לזקוף לזכות אגף התנועה ,ם הישגים משמעותיים הינ'א הכל היתרונות האלו בעבודה עם חבר

  .והמחלקה
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 'ב האגף התנועה והמחלקה לשכנע גם את חבר לא עלה בידי 2002מ בשנת "בעת המו, למרבה הצער

  . צומתאחזקת במחיר את התיקונים לכלול 

  

ונוכח הצומת אחזקת היתרונות המשמעותיים בהכללת עלות התיקונים בעלות  נוכח ,הביקורתלדעת 

 לשוב לנסות ולשכנע את רצוי ומומלץ, ראוי, 'חברה בי "הצמתים המתוחזקים עשל השיעור הרב יחסית 

עלות קבועה לצומת וסכם מניתן אף להוסיף על המחיר ה, אם לא תושג הסכמה . לכך'מנהלי חברה ב

 משמעותיים לאף  וללא סיכונים,עלות זו באופן מדויק למדי ניתן לחשב ,לדעת הביקורת. עבור תיקונים

על עלויות  שיש בידי המחלקה היום ,ל בסיס נתונים סטטיסטיים מדויקים וזאת ע,אחד מהצדדיםלא 

ניתן לערוך ). שניםמזה  הינה במספר צמתים קבוע 'חברה בהפעילות של . (התיקונים בשנים האחרונות

מוצגים בטבלאות אשר ו ,בדומה לתחשיבים שהביקורת ערכה, עלות תיקונים ממוצעת לצומתשל חישוב 

ניתן ורצוי לקחת בחשבון נתונים סטטיסטיים על שכיחות אירועי בעת עריכת החישובים  ,כמו כן. לעיל

ובעתיד גם לנהלם (נתונים שניתן לשלוף ממערכת המוקד העירוני ללא מאמץ מיוחד , התקלות והפגיעות

   ).ח זה" כמפורט בהמשך דו–במחלקה 

  

  

  ם שגויים על המחירים ועל משמעויות החיסכוןהצגת תחשיבים ונתוני  .ד

 חיסכון –מחלקת רמזורים  "שכותרתוסמך  הפיץ מנהל מחלקת אחזקת רמזורים מ24.12.03בתאריך     

ל "סמנכל, ל העירייה"מנכל, מהנדסת העירל, המסמך הופץ לראש אגף התנועה. "2003תקציב רמזורים 

 י ההארכה חוזסכון הצפוי בעקבותי ותחשיבים בדבר החנתונים והוצגו בו ,מנהל אגף התנועהלהעירייה ו

   .עם שתי החברות

  

  :כדלהלן, הביקורת איתרה במסמך זה מספר ליקויים    

  

על מהלך משמעותי בעל חשיבות ,  להם קשר לענייןאשר, הדיווח למנהלים בכירים בעירייה •

מעורבות של לפה  הביקורת היתה מצ.לאחר שהמהלך הושלםכשנה , נעשה בדיעבד, כספית גבוהה

 .המהלךגורמים בכירים בשלבים מוקדמים לפני 

 

כפי ( הרצוף שגיאות ,ל"לא ביקר את נתוני וממצאי המסמך הנונית אף גורם במערכת העיר •

 . ולא העביר משוב מתקן למנהל המחלקה)שיפורט בהמשך

  

 בסך  מסתכםהחיסכון השנתי מהיוזמה להוזלת מחירי החזקת הצמתים, על פי המסמך האמור •

 5תקופה של החיסכון ל. בלבד ₪ 248,400-בעוד שתחשיב הביקורת מסתכם ב,  434,840₪

 שנים 5.5-לסכון יהח ,תחשיב הביקורתואילו על פי , ₪ 2,174,200: הינו, במסמך המנהל, שנים
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 את סכום החיסכון קטיןמ ,בלבד  שנים5 המבוסס על ,תחשיב הביקורת.  1,366,200₪-מסתכם ב

 שנים גבוהים מתחשיבי הביקורת 5תחשיבי מנהל המחלקה לתקופה של . ₪ 1,242,000-ל

 .75%פער בשיעור , ₪ 932,200סכום של ב

  :כדלהלןתחשיבי המנהל מבוססים על נתונים שגויים       

  

כפי , 30ולא על  26 במועד הארכת החוזים עמד על 'א מספר הצמתים באחזקת חברה  -      

  .שמופיע בתחשיבי המנהל

  .12ולא על  10 על בעת ההיא עמד 'חברה במתים באחזקת מספר הצ  -

  ):ללא תיקונים ושינויים(אחזקת רמזורים לפני ההוזלה עלות   -

  .בפועל ₪ 44,835 במקום, לחודש ₪ 63,720 הוצגה עלות של – 'לחברה א

  .בפועל ₪ 15,440 במקום, לחודש ₪ 17,000 הוצגה עלות של – 'לחברה ב  

  :מ"גויים לגבי ההצמדה והמעבנוסף הוצגו נתונים ש  -

כי נכתב , )ומאוחר יותר הוצג כך בדברים ובמסמכים לביקורת (24.12.03-מבמסמך   

  . למדדמ ואינם צמודים"המחירים שהושגו כוללים בתוכם מע

מ והם צמודים למדד המחירים "על המחירים יש להוסיף מע, על פי תנאי החוזה, פועלב

  .2003 בסיס דצמבר ,לצרכן

  

 .אם כי לדעתה השגיאות נעשו בתום לב וללא כוונת הטעיה, רת רואה בשגיאות אלה ליקוי מדאיגהביקו

ל הינם סממן לחולשה מערכתית בתמיכה ובבקרה מקצועית על דרג "השגיאות הנ,  הביקורתדעתל

   .כמו מנהל המחלקה, הביצוע

  

 ,הבקרה בנושאיםאת ה ו לתת את התמיכהאמורים, ונוהלי היחידותהעבודה תהליכי , לדעת הביקורת

תחשיבי העלויות וחישובי , ההסכמים, התמיכה המחשובית, ניהול המידע,  קבלת ההחלטות:כמו

  .אינם מבטיחים תמיכה ובקרה אפקטיביים ויעילים', בקרת החישובים והמסקנות וכו, הכדאיות

  

לקת אחזקת הביקורת ממליצה לבחון לעומק את נושא התמיכה והבקרה הניהולית והמקצועית במח

 כדי להשיג בהקדם רמה ,ולפעול לשיפור התהליכים והנהלים) ובמחלקות נוספות בעירייה(רמזורים 

  .משביעת רצון של תמיכה זו

  

  

  פ"ובע 24.12.03-מבין התנאים בחוזה לבין התנאים המוצגים במסמך ים פער  .ה  

  תחולת המחירים החדשים  )1
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, )במהלך השניםהוספת צמתים (דלה הנלווים  הארכת החוזים המקוריים והסכמי ההג,כאמור

למעט הכללת התיקונים לעלות ( לשתי החברות רכה זההוהוזלת המחירים עוגנו בהסכם הא

חוזה להארכת והקטנת חוזה : "הסכמי הארכה אלו מוגדרים בכותרתם. )'חברה אי "החזקת צומת ע

  .1547 'ל לחוזה מס"וכנ "1545מספר 

העירייה מאריכה את תוקפו של החוזה המקורי : " קובע'א רהעם חב ההארכה םבהסכ 2סעיף 

  הוארך התוקף'ב בחוזה עם חברה. 20.6.08 ועד ליום 21.6.04וחוזי ההגדלה לתקופה מיום 

   .10.9.08 ועד ליום 11.9.04מיום 

  

כתוב כי למרות האמור בחוזה המקורי ובחוזי ההגדלה המחיר לאחזקת בשני החוזים א 3בסעיף 

  .מ"בצירוף מע ₪ 1,000זר מכל סוג יהיה בסך צומת מרומ

  

שהמחיר כתוב לא אף מאיזה תאריך חל המחיר החדש ו, בצורה מפורשת, םמילא כתוב בהסכ

כך שלדברי מנהל המחלקה  על אף ,וזה, המועד בו נכנסו החוזים החדשים לתוקףהחדש חל מ

  . בחשבונות המוגשיםבפועל מתנהל כך פ עם החברות ו"סוכם בע

  

באופן שהדברים .  מעורפל ולא ברור,לגבי נקודה מהותית זו, םמיהניסוח בהסכ,  הביקורתלדעת

היחסים עם חלילה אם בעתיד יתערערו . כתובים ניתן להציג פרשנויות שונות ביחס למועד הקובע

עלול חוסר הבהירות שצויין לעיל , )מנהלים אחרים/בנעליה בעליםיכנסו או אם  (ותהחבראחת 

  . שתמע מכךמ העל כל, מחלוקתלהפוך לסלע 

  

י ממצאי "עפ, אם נדרש, פעולה מתקנת הביקורת ממליצה לבחון נקודה זו בדרך מקצועית ולנקוט 

  .במועד מוקדם ככל האפשר, הבחינה

  

  

  

   למדדמ והצמדת המחירים החדשים"מע  )2    

המחירים לפיו , שהציג המנהלהנתון ש סתירה בין  ימ והצמדת המחירים"מעגם ביחס ל, כאמור

   .יםלבין הרשום בחוז,  למדדמ ואינם צמודים"המוזלים כוללים כביכול מע

  

הסכום הנקוב לעיל יהיה צמוד : "כתובים בחוז: צמדההתאמה נוספת ביחס לה-הביקורת איתרה אי

  ". 1.2.03הידוע ביום ,  המקוריכאמור בחוזה, למדד המחירים לצרכן
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לוח ( מדד לוחות חשמל 50%:  צמודים למדד משוקלל המחיריםיםהמקוריים יש להדגיש כי בחוז

  .םמימכאן שקיימת סתירה בניסוח ההסכ). 29לוח ( מדד סלילה 50%-ו) 22

   

ולפעול להגדרת תהליכים ונהלים שימנעו , הביקורת ממליצה לנקוט בפעילות מתקנת כנדרש

  .פערים וליקויים דומים בעתיד

  ניהול מידע ומדדים  .14
  ניהול מדדי התלונות והתקלות הנהוגה ל השיטה  .א

,  מחלקת תחזוקת הרמזורים איננה מנהלת בעצמה סטטיסטיקות ומדדים על התלונות והתקלות,כמו בעבר

  . כך במערכת ממוחשבתשםמסתייע לאשר , י המוקד העירוני" המופקים ע,חות ומדדים"אלא ניזונה מדו

  

, רמזור קצר: גוןכ, לפי סוגי תקלהסטיים סטטי חות"דוהמוקד העירוני מפיק היום , בנושא הרמזורים

 בחתכים חות"דולמרות יכולת המוקד להפיק , וזה, וזאת רק בחתך זמן של חודש ושנה, ' וכומהבהב

לדעת אך  , בחתך הרחובח"דו ניתן לקבל ,לדוגמה, כיום.  חתך החברה המתחזקת והצומת: כמו,מגוונים

 גם את ,כיום. לקבל גם את חתך הצומת, תוכנהאולי תוך השקעה מזערית בהשלמת , הביקורת ניתן

בתדירות די , מפיק המוקד לפי בקשה מיוחדת של המחלקה,  ובחתך האמור,הסטטיסטיקות המועטות

  .לקביעת יעדים וסדרי עדיפויות ועוד,  המשמש לקבלת החלטות,נדירה ולא ככלי ניהולי שגור

  

לרבות חתך החברה , לפי חתכים שוניםהביקורת רואה בניהול מדדי תלונות ותקלות , כמו בעבר

 ,ניהולם השוטף והסדיר של מדדים אלה מהווה-אי.  כלי ניהולי אפקטיבי וחשוב,המתחזקת וחתך הצומת

  .  ליקוי מהותי,לתפיסת הביקורת

  

לאמץ ניהול ) 2000 ובביקורת המעקב של שנת 1997כמו בביקורת של שנת (הביקורת ממליצה שוב 

  .הולית מתמדתמדדים כאלו כשיגרה ני

  

הביקורת ממליצה להקים במחלקה עצמה מערך , 2000כמו בהמלצתה בביקורת המעקב בשנת , בנוסף

תוך הקמת ממשק ממוחשב יעיל עם ,  לרבות נתוני תקלות בנושא הרמזורים,ממוחשב לניהול נתונים

  .המוקד העירוני

  

  מגמת השינוי בתקלות  .ב
הביקורת בחנה את המגמה של תקלות אלה , מופקים כיוםבמגבלות החתך המצומצם של מדדי התקלות ה

הביקורת בחנה את הנתונים באופן . 2004- ו2003ביחס לשנים , מועד הביקורת הקודמת, 1997משנת 

  :םממצאיהלהלן . בכל תקופה, מוחלט ובאופן יחסי למספר הצמתים בעיר
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  מספר צמתי רמזורים לפי שנים  )1

   צמתים35: 1997שנת   

   צמתים50: 2003שנת   

   צמתים55: 2004שנת   

  כ ויחסית למספר הצמתים"סה, סטטיסטיקת תקלות לפי שנים  )2
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תקלות יחסית למספר צמתים
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  מסקנות הביקורת מהניתוח   )3

 לתקלות ותרוקשהכ מספר הפניות " סה בברור כי במהלך השנים ירדעולהל "מתוך התרשימים הנ

משנת הרי ש, פר התקלות למעשהמתאם גבוה בין מספר הפניות לבין מסשקיים  הבהנח. רמזורים

הכולל של מספר הירד , 57%-למרות שמספר הצמתים המרומזרים עלה בכ,  ואילך1997

  .18%-התקלות בכ

  

 חל 2004 לשנת 1997ניתן לראות כי משנת  , בהתפלגות הפנימית לסוגי תקלות,לעומת זאת

 2004ן לקוי חל בשנת תזמורמזור קצר או בנושא  : לדוגמה,מסויימותמספרן של תקלות גידול ב

   .1997בהשוואה למספרן בשנת הממוצע לצומת  במספר הפניות 36%גידול בשיעור 

  

 שהינן ,בניגוד ליתר התקלות ש,בכךות אלה תקלגידול במספר התלונות ביחס להניתן להסביר את 

ל שוסובייקטיבי מושפע במידה רבה משיקול אישי ל "ות מהסוג הנתקלדיווח על , אובייקטיביות

רמזורים כך יגבר מספר התלונות ה חול גידול במספר כי ככל שי,ניתן לצפות, לפיכך. המתלונן

  .ציפיות המתלונןאת אם ותשאינו , או משך רמזורלגבי תזמון 

  

מלמד באופן משכנע ,  יחסית למספר הצמתים בכל שנהתלונותהתרשים המבטא את מספר ה

בממוצע  במספר התלונות הכולל 47% יעורבש היתה ירידה 2004 לבין 1997ביותר כי בין 

  .לצומת

  



 - 114 -

  . היתה ירידה משמעותית במספר התלונות לצומת6 בין סוגי תקלות מ4- ב,כמו כן

  

ביחס במספר התלונות לצומת ) 50%-בכ(נתון מדאיג ביותר הוא העלייה המשמעותית באחוזים 

  ).קטן  הינו בנושא זההתלונותלמרות שבאופן מוחלט מספר (תאונה בעקבות תקלה ל

  

קת תחזוקת הרמזורים כלים וידע טוב יותר מאשר לביקורת לנתח ל כי למח,הביקורת משוכנעת

יכולת לקבל החלטות לשיפור ולפעילות הולמת בידה ה וכן ,ל"ולהבין את משמעות הממצאים הנ

  .בדגשים המתחייבים מהממצאים

  

 כי רמת ,רשמות הביקורתמאששים את התכי גם המדדים הכמותיים הלא שלמים הביקורת מוצאת , לסיכום

מומלץ להעמיק ולהרחיב את הדרישה ואת , עם זאת. האחזקה של הרמזורים בעיר שופרה במידה ניכרת

כבסיס לשיפור מתמיד ורציף של ניהול והשימוש במדדים כמותיים ככלים יעילים לקבלת החלטות נכונות 

  .הנושא

  

   וההמלצותעיקר הממצאים  .15
 ,וזה,  מגמת שיפור מתמשך בניהול אחזקת הרמזורים בעירת הנוכחית מצביעים בבירור עלממצאי הביקור

ואף בהשוואה לביקורת המעקב , בה נמצאו ליקויים רבים ומהותיים, 1997בהשוואה לביקורת משנת בעיקר 

  . שיפור ניכר בתפקוד היחידהכבר אז  עלתהשה ,2000משנת 

  

בפעולות :  שהפגין מנהל היחידהבא לידי ביטוי בכל מישורי הניהול ,תעליו מצביעה הביקורת הנוכחי ,השיפור

בניהול עבודת חברות , בעבודה הארגונית במשרד היחידה, היזומות לחיסכון כספי ולהוזלת מחירי התחזוקה

בניהול תוכניות העבודה ובאופן , בסדרי אישור החשבונות, בשליטה במידע ובנתונים, האחזקה ובבקרה עליהן

הביקורת מציינת בחיוב את . בחשיבה ובתכנון המהלכים מספר שנים קדימה ועוד,  תקציב המחלקהניהול

מנהל מחלקת לזכות אותם יש לזקוף לזכות מנהל אגף התנועה ו, הפעולות שנעשו ואת השיפור בדרכי הניהול

  . אחזקת הרמזורים

  

  :כמפורט להלן, שיש לפעול לתיקונם, םחלקם מהותיי, ליקויים שוניםהביקורת גם איתרה , ל"לצד ההישגים הנ

  

  ).2פרק (מדיניות פתרון התנועה בצמתים ראויה לבחינה ולביסוס בנתונים כמותיים   .א
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 הדורשים תיקון בשיטת הזיהוי של, כולל אופן הניהול הידני,קיימים ליקויים בניהול המידע על הצמתים  .ב

מומלץ לפעול לתיקון הליקויים. מחשב התומכות ומערכות ה העבודהתהליכי, ניהול הנתונים, הצמתים  

  ).6-5פרקים . (והשלמת מערכת מחשב תומכת  

  

. הניהול הידני מהווה ליקוי. ניהול ההתקשרויות והמחויבויות של חברות האחזקה תקין ומשביע רצון  .ג

  ).7פרק . (מומלץ להשלים מערכת מחשב תומכת

  

 אינםחלק מהצמתים . ין החוזים עם חברות האחזקהקיימים פערים בין נתוני הצמתים במחלקה לב  .ד

חלק רשומים בחוזים ולא נמצאים ברישומי המחלקה העדכניים למועד עריכת .  בהסכמיםמכוסים

  ).7פרק . (תהליכים ונהלים שימנעו אותם, מומלץ לפעול לתיקון החריגות ולהפעלת שיטות .הביקורת

  

  ).8פרק . ( בהקדםהחוזיםמומלץ לתקן את . נמצאו ליקויים ופערים שונים בחוזי האחזקה  .ה

  

אינם מופקים ואינם מנוהלים כמסמכים ) וביחידות נוספות בעירייה(החוזים המשמשים היום במחלקה   .ו

מומלץ לשנות את השיטה והתהליכים .  עובדה המהווה לדעת הביקורת ליקוי מהותי–מבוקרים 

  ).9פרק . (להפעלתה

,  רצוןי ומשביענים תקי, כולל ניהול הגשת החשבונות ואישורם,אחזקהניהול ובקרת עבודת חברות ה  .ז

חשוב מומלץ לפעול להקמת מערכת מ. הותיזולת השיטה וכלי העזר שהינם ידניים ומהווים ליקוי מ

  ).11-10פרק (תומכת בהקדם 

  

זר שהינם  זולת השיטה וכלי הע, רצוןי ומשביעוכניות העבודה ותקציב המחלקה תקיניםניהול ובקרת ת  .ח

  ).12פרק . (מומלץ לפעול להקמת מערכת מיחשוב תומכת בהקדם. ידניים ומהווים ליקוי מהותי

  

. חזקת הצמתיםא תוך הפחתת מחירי , חברות אחזקה2 עם  נוספות שנים4-בוצעה הארכת חוזים ל  .ט

 מחיר  אתליהכלול 'חברה ב את התנאים עם לשפרו תנסומומלץ ל. פעילות זו מהווה הישג הראוי לציון

   .'חברה אבדומה להסכם שהושג עם , כולל לצומתהחזקה אהתיקונים במחיר ה

  

 לדעת ,הנובעים, נמצאו מספר ליקויים ובחישובי החיסכון  היזום להארכת החוזיםבהצגת נתוני המהלך  

מומלץ לבחון את נושא .  מתמיכה לא מספקת של גורמים ניהוליים ומקצועיים במחלקה,הביקורת

  .ולפעול על פי הממצאים לשיפורההתמיכה 

  

מומלץ לבדוק מקצועית . בהירויות בחוזים המעגנים את ההארכה-התאמות ואי-כמו כן נתגלו מספר אי  

  ).13פרק . (י תוצאות הבדיקה לתיקון החריגות"את ממצאי הביקורת ולפעול עפ
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ו באמצעות תהליכים מומלץ לשפרו ולהעצימ. ניהול מדדי התלונות והתקלות במחלקה חסר ולקוי  .י

  ).14פרק . (ניהוליים מתאימים ותמיכת מערכת ממוחשבת

  

 השנים האחרונות 8כ התקלות בצמתים במשך "מדדים חלקיים של תלונות ותקלות מצביע על ירידה בסה  .אי

מסקנת הביקורת על בהממצאים תומכים כמותית . לצומתהממוצע כ מספר התלונות "ירידה בסהעל וכן 

  ).14פרק . ( באחזקת הרמזוריםשיפור מתמשך


