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 מבדק - עבודות פיתוח ברחוב הפלמ"ח

 
   כללי  .1

 
            ,החכ"ל( - בע"מ )להלן חברה כלכלית לפיתוח באר שבעה העירייה באמצעות

בעיר העתיקה. העבודות בהיקפים גדולים מבצעת עבודות שיקום ופיתוח 
במטרה להפוך את  ,ועוד דרך המוזיאונים ,שימור ,כוללות פיתוח רחובות

מוקד פעילות כלכלית  ,העיר העתיקה למוקד משיכה תרבותי, תיירותי
רחוב הפלמ"ח הוגדר חלק מטבעת  ומגורים לצעירים וסטודנטים. ועסקית

התנועה בה תינתן עדיפות לתנועה של תחבורה ציבורית אשר תשפר את 
 יר העתיקה.הנגישות לע

 
ללשכת מבקר העירייה וממונה על התלונות פנה תושב  2010בחודש אוקטובר  

באמצעות   שמבצעת העירייה ציבור בנושא עבודות הפיתוח ברחוב הפלמ"ח
שרה אמנו עד רחוב ח' הפלמ"ח ממדובר בעבודות פיתוח ותשתיות בר .החכ"ל

תאריך בעל פי יומן העבודה  העבודות החלו הפרוייקט(. -)להלן רח' הרצל
10/05/2009.  

 
באורך  במהלך ביצוע שיקום קטע כבישכי , בין היתרבמכתבו  מסר מתלונןה

רור ושילוט רחובות ללא תמה, נחסמו ברח' הפלמ"חבלבד,  מטרים 150-של כ
טריים למצב ימת כבישים חד סללא התאכן ו מתחייבכהכוונה כנדרש וו

בקושי ניתן למצוא את ו יוצר בלבול ומבוךעוד טען הנ"ל, כי המצב  .חדשה
כמו  .קצב ביצוע העבודות בעיר העתיקהעל הפונה  בנוסף הלין הדרך החוצה.

במיוחד הנהגים, ומשכות העבודות יהציבור נפגע מהכי  ,המתלונן טעןכן 
 בעלי העסקיםכן עיר העתיקה המשתקמת ושאינם מצליחים למצוא דרכם ב

העירייה יצויין, כי  נחסמת בעקבות העבודות. שה לבתי העסק שלהםשהגי
בדיקת הנושא ציגי החכ"ל נפגשו עמו אך נווהחכ"ל השיבו למתלונן 

 התשובות שקיבל לא הניחו את דעתו ולכן פנה למבקר העירייה.ו
 

 הפיקהטרת הביקורת ומ  .2

 הכוללפרוייקט ה משכות העבודות שליהאם הלבדוק  הביקורתמטרת  
ו/או  (ו"זל - ללוח הזמנים )להלןהיו מעבר עבודות תשתית, סלילה ופיתוח 

וזאת נושאים נוספים שהועלו בתלונה לבדוק  כןכמו  .תקופת הביצוע שנקבעה
המבוצעות ע"י הרבות  פיתוחיחסית לעבודות ה קטן על אף היות הפרוייקט

ן פתרוכים ללהצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דר ,החברה
 מתוך כוונה לשפר את המצב הקיים ולמנוע הישנותם של מקרים דומים.

 הפעולות כדלקמן: צעוובהביקורת בהם נקטה  במסגרת האמצעים

 .מבקר העירייה ועוזרת המבקר נפגשו עם המתלונן 

  רהבומהנדס החהחכ"ל מנכ"ל נפגשו עם  עוזרת המבקרומבקר העירייה.  
  הביקורת עיינה במפרט טכני כללי לעבודות סלילה פיתוח ותשתיות ברחבי

 טכני )להלן: מפרט 00.01בתת פרק  -2009פברואר מחודש העיר באר שבע 
     כללי(.
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  לביצועמעודכן ח זמנים לוכולל תכניות,  עיינה במסמכיםהביקורת  
תעודות בדיקות  כמויות, מפרטים, כתבי  ,27/12/2009 מיום הפרוייקט

לביצוע לעבודות הפיתוח עבודה  ויומנימעבדה צפיפות השדה של ה
  .הפרוייקט

  קבלת צורך יקט ליפרואת המנהל המשרד מהמפקח עם ההביקורת נפגשה
 נתונים. 

  החשבונות החלקיים והחשבון הסופי, העתקי את לעיונה קיבלה הביקורת
  כל הגורמים הרלוונטיים.על ידי ידי הקבלן  ואושרו לתשלום -שהוגשו על

  עיר העתיקה עם מנכ"ל החכ"ל בפרוייקטים שבוצעו בהביקורת ערכה סיור
   ע"י החברה.

 
וביקורת  2011יוני -פברואר במהלך חודשיםלסירוגין הביקורת נערכה 

 .2011משלימה בעירייה בחודש יולי 
 

   םממצאי  .3
  

  נתנה 62009רשות הרישוי המקומית בישיבתה מספר:  2/04/09בתאריך 
לסלילת כביש וביצוע תשתיות ברח'   20090332היתר בנייה מספר: 

 הפלמ"ח.
  עבודות בנייה ופיתוח המשמשת  "בע"מ .א"ביצוע הפרוייקט נמסר לחברת

זכיין של החכ"ל עפ"י מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח כבישים 
   ומדרכות.

  וניהול  תכנון-מהנדסי בניין .ה .ד"ניהול הפרוייקט נמסר למשרד
המפקח במקום הוא בא כוחו של  . עפ"י מפרט טכני כללי,"פרוייקטים

המזמין ומתפקידו להשגיח  ולהבטיח, כי העבודה תבוצע בהתאם למסגרת 
, ולתכניות ולמפרטים המקוריים וכן, להעיר ולהסביר לו"ז, התקציב

ותכניות חדשות שתתקבלנה במהלך העבודה. כמו כן על לקבלן הוראות 
אישור המפקח,  לאחתימתו. לבמפקח לאשר את הכתוב ביומן העבודה ה

 אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה. 
 תב"ר(  -העירייה רשמה את הוצאות הפרוייקט בתקציב הבלתי רגיל )להלן

במסגרת פרוייקט  הרצל וזאת -שיקום תשתיות פלמ"ח  2032502758מס' 
אושר במסגרת תכנית פיתוח התב"ר  .פיתוח צמתים בעיר העתיקה 3250

 68ובמועצה מס'  20/8/08מיום  30/575בועדת כספים מס'  2008לשנת 
תאריך באושרה במשרד הפנים  2008. תכנית הפיתוח לשנת 4/2/08מיום 

8/1/09.  
 בסך של לביצוע ע"י קבלן תיות וחשמל ת פיתוח כבישים, תשואומדן עבוד

 .עבודות יועץ( 22,442 -תוכם כ)מ ₪ 1,365,469-כ
 בסך של כבספרי העירייה הרשום ביצוע הכספי של הפרוייקט ה- 

 -כאשר עבודות הקבלן מתוך הסך הנ"ל הסתכמו ב₪  1,724,161
  תאגיד ₪(, 138,422החשמל )  לחברת התשלומים  יצויין, כי ₪. 1,271,540

   ת ע"י העירייה.ישירו שולמו נוספים ( ומספר חשבונות₪ 63,935)שבע -מי
 ₪(.  12,122 )סטיה₪  1,283,662ע"י החכ"ל בסך  ששולמו התשלומים
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 הביצוע היה קטן  הפרוייקט מהאומדן. עבודות החכ"ל לא חרגה בביצוע
 מהאומדן.₪  59,365-בכ

 
  לביצוע הפרוייקטת עבודה ופקוד   3.1

  

 סמך  הפרוייקט על לביצוע   פקודות עבודה שלוש לקבלן החכ"ל הוציאה 
  חוזים שנתיים כדלהלן:

 ( 1פקודת עבודה)  %15.5כולל ₪  400,000 ע"ס 6/5/09מתאריך 
  .102/2008/14מע"מ. על סמך חוזה שנתי מספר 

 ( 2פקודת עבודה)  561.%לא כולל ₪  318,803ע"ס  1/7/09מתאריך  
 .102/2008/14על סמך חוזה שנתי מע"מ. 

 ( 3פקודת עבודה)  516.%לא כולל ₪  1510,71"ס ע 24/1/10מתאריך 
 .110/2008/13על סמך חוזה שנתי  מע"מ.

 
 ת עבודהועפ"י פקוד ריכוז עבודות לביצוע

 
מהות  

 העבודה
 (1פקודת עבודה )

 102/2008/14חוזה 
 (2פקודת עבודה )
 מצטבר חוזה
102/2008/14 

( 3פקודת עבודה )
 10/2008/13חוזה 

  סה"כ מצטבר

  (1) (2) (3) (2(+)3(=)4) 
 

מתקני חשמל  .1
 ותאורת חוץ 

152,460 157,860 94,821 252,681 

  523,261    212,191          311,070        -           פיתוח האתר .2
ות גינון עבוד .3

 והשקייה
        6,850            10,368                 48,296    58,664 

 
סלילת  .4

 כבישים
 

 ורחבות

        204,518        247,131           128,732    375,863  

 21,860    - 21,860        21,860        ץעבודות יוע .5
קווי מים ביוב  .6

 ותיעול
           -            -           4,595    4,595 

 22,076    22,076             חריגים .7
 סה"כ עלויות .8

 9.3%הנחה 
 הנחת היקף

       385,688  
       35,868-  

       3,498-  
 

       748,289 
       69,591- 
       13,574- 

 

          510,711 
- 
- 

 

   1,259,000 
   69,591-   
   13,574- 

 סה"כ 
 מע"מ

       346,320 
       53,680 

       665,125 
       109,745 

          510,711 
          81,714  

   1,175,835 
   191,459 

סה"כ כולל  
 מע"מ

       400,000        774,869            592,425    1,367,294 

 
 (1פקודת עבודה )

  צו התחלת העבודה. הוצא 5/5/09בתאריך 
 יש להמציא הצו עם קבלת מצויין בין היתר, כי צו התחלת עבודה ב

 הפרוייקט.  לוח התקדמות העבודה לידי מנהל
  חתומה ע"י החכ"ל לקבלן  פקודת עבודה הוצאה 6/05/09בתאריך

₪  000400,בסכום של  102/2008/14לפי חוזה שנתי מספר והקבלן 
 .מע"מ( 15.5%)כולל 



                                                                                  דוח מבקר העירייה -עיריית באר שבע
 מבדק - פיתוח ברח' הפלמ"ח עבודות                                                        ( 29)מס'  2011דוח לשנת 

 
  

                   209         
      

  7התחלת ביצוע העבודה תוך  .לקבלן השטח נמסר 6/05/09בתאריך 
מיום חודשים  5ה תוך  תמהשלימים מקבלת צו התחלת העבודה ו

  .13/10/09עד ליום דהיינו חתימה על צו התחלת עבודה ה

  בפקודת העבודה נכתב, כי במקרה של עיכוב בתחילת העבודה או
  העתק ,הפרוייקט  למנהל מיד בכתב  לדווח  במהלכה על הקבלן

נמסר למהנדס החכ"ל. לאחר קבלת השטח על הקבלן להמציא 
   מוסמכות לכך. האישורים לביצוע העבודה מהרשויות 

 
כמו כן נכתב, כי אין לבצע עבודות חריגות ואין לחרוג מסכום 

 מפורט בתנאי המכרז והחוזה.כבכתב ו ללא אישור מראש הפקודה
 

אינו חתום  ורתשהוגש לביקוייקט של הפריודגש, כי המפרט הטכני 
 .ע"י החכ"ל וקבלן הביצוע

 
בין היתר כתב  19/6/09מתאריך  החכ"למהנדס ל במכתבו המפקח

  :כלהלן

  סכום של  -ת סלילה ופיתוח( יקט )עבודות תשתייפרוהאומדן
   מע"מ(. 15.5%)כולל ₪  1,365,469

  הקבלן יסיים 23-24/6/09עד אמצע השבוע כמו כן ציין במכתבו, כי 
בדחיפות  ביקשו( 1עבודותיו לפי ההסכם הנ"ל )פקודת עבודה ) את

 יקט הנ"ל.יעבודה בפרוהלהמשך  את הוראת מהנדס החכ"ל
 

    (2פקודת עבודה )

  לפי חוזה שנתי מספר נוספת פקודת עבודה  הוצאה 1/07/09בתאריך
 ₪ 50318,8של  בסך והקבלן החכ"לידי -חתומה עלה ,102/2008/14

 346,320קודמת בסך הלפקודה  המתווספת ,(מע"מ 561.%כולל לא )
ע"ס לפרוייקט  המצטברת פקודת העבודה )לא כולל מע"מ(. ₪

  )לא כולל מע"מ(.  ₪ 665,125

  השלמת  ,)להמשך העבודה( צו התחלת עבודה הוצא 1/07/09בתאריך
יודגש, כי בצו העבודה הראשון השלמת  .חודשים 5 העבודה תוך

 .13/10/09ביצוע העבודה עד ליום 
 

  (3פקודת עבודה )

  צו התחלת עבודה. הוצא 24/1/10בתאריך 
  הוצאה פקודת עבודה שלישית )חוזה שנתי מספר  24/01/10בתאריך

ידי החכ"ל והקבלן, בסכום של -( שחתומה על110/2008/13
 מע"מ(.  %16.5)לא כולל ₪  510,710.93

  למפורט התקיימה מסירת השטח, בהתאם  25/01/2010בתאריך
  במכרז.

 

  ממועד קבלת צו התחלת העבודה והשלמתה העבודה התחלת ביצוע
צו הראשון ביודגש, כי   .25/04/2010דהיינו עד ליום  -חודשים  3תוך 

 .13/10/09השלמת הפרוייקט עד 
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  תנועה הסדרי 3.2
      

רחובות  הנחסמו  ,כבישהבמהלך ביצוע שיקום קטע , כי התלונןהתושב 
ת ללא התאמו מתחייבכלמבקרים, ללא תמרור ושילוט הכוונה כנדרש ו

יוצר בלבול המתלונן הדגיש, כי המצב  חדש.הטריים למצב יכבישים חד ס
 ומבוך, שבקושי ניתן למצוא את הדרך החוצה. 

 
 יודגש, כי טרם תחילת ביצוע פרוייקט, יש להכין תכנית הסדרי תנועה לשלבי 

הרלוונטיים )משטרה וכו'( ובשלבי   והגורמים  המזמין ע"י   רהשלאו  הביצוע
דכון התכנית וקבלת האישור הביצוע כל שינוי או חריגה מחייב את ע

 ליקויים  דוח  הוצאת  ,מזמין העבודהשוטפות ע"י  ביקורות  ביצוע  המתאים,
הפעלת קנסות )חוזיים( כנגד ליקויי ותיקון ליקויים כהליך שבשגרה  ,לקבלן

 .בטיחות
 

סעיפים בבין היתר ין יצוכללי הטכני הבמפרט מבדיקת הביקורת עולה, כי 
בסעיף ) תנועהכניות להכוונת הקשורים בשילוט והכוונת תנועה והכנת ת

לצורך הפרוייקט, מהנדס תנועה,  (, כי על הקבלן למנות מטעמומהנדס תנועה
ההיתרים רישיונות, אשר ילווה את מהלך הביצוע, ובפרט את שלבי קבלת  ה

יהיה אחראי על הכנת תכניות הסדרי התנועה בשלבי ביצוע ואישורי עבודה ו
כי לא תאושר התחלת יין, וכמו כן מצ וקבלת האישורים מהרשויות השונות.

 העבודה לפני אישור מהנדס התנועה.
 

 5/8/09ראש העירייה במענה למכתבו של המתלונן מיום כתב  5/8/09בתאריך 
בעיר העתיקה, כי ראשית, הוא מבקש להודות לו  בנושא סגירת רחובות

כמו כן ציין,  אליו.לידי ביטוי במכתבו  הכפי שבא ומעומק הלב, על מעורבות
כי הנושא   והוסיף, ת בהחלט והעירייה תיישם זאת בשטחהטענות מוצדקו כי

 הועבר לטיפולו של מנכ"ל החכ"ל וייבדק באופן מיידי.
 

יש לשפר כי הוסכם,  ל"שה עם מהנדס החכפגיהרק לאחר כי  ,המתלונן מסר
 השילוט והתמרור בעיר העתיקה, כך שלציבור הנוסעים יינתן המידע על
רחובות חסומים ופתוחים לתנועה במהלך העבודה. בהתאם לכך הציבה 

 .החכ"ל שילוט מנחה לנהגים
   

התחלת העבודה טרם שמולאו כל לאישור ניתן מדוע לא ברור לביקורת 
פני למוקדם שיש לקיימו . מדובר בתנאי סדרי התנועהההתנאים בנושא 

 התחלתו של ביצוע הפרוייקט.
 
 

 הפרוייקטלביצוע  לו"ז  3.3
  

בסיסי המשמש מסגרת לצורך בקרה  לו"זלכל פרוייקט יש צורך להכין 
לו"ז במהלך כולל בדיקת חריגות וומעקב אחר התקדמות ביצוע העבודות 

של אחת לחודש לפחות בתדירות  צריכים להתבצעלו"ז העדכוני  .הביצוע
  פיקוח על התקדמות ביצוע העבודות בהתאם הבסיסי.   ללו"ז   ולהתייחס 

מנהל  הפרוייקט המייצג את המזמין ואחראי מטעמו של   ולו"ז  באחריותל
 לתהליך ניהול הפרוייקט משלב הייזום ועד סיומו.

  
 



                                                                                  דוח מבקר העירייה -עיריית באר שבע
 מבדק - פיתוח ברח' הפלמ"ח עבודות                                                        ( 29)מס'  2011דוח לשנת 

 
  

                   211         
      

תקופת הביצוע מוגדרת  , כיסעיף א'ב נכתב ז"לוסעיף בכללי ט טכני מפרב
ין הימים יחל ביום יו/או במפרט המיוחד ו/או בהזמנת העבודה. מנ בחוזה

לא קיבלה יודגש, כי הביקורת  .(מיום קבלת צו התחלת העבודה 7השביעי )
ל הפרוייקט שאמור היה להיות מצורף בעת ההתקשרות ש בסיסיהלו"ז האת 
 הקבלן. עם
 
הוכן על ידי  ביקורת,ה הועבר לידיונמסר למהנדס החברה שהמעודכן לו"ז ה

, נקבע 'הכללי בסעיף ב הטכני מפרטב . יצויין, כי27/12/2009תאריך הקבלן ב
כנית עבודה ים מיום קבלת צו התחלת העבודה, תימ 7הקבלן יגיש תוך כי 

 כנית אחרת לזמני או תבשיטת "גאנט"  לו"זמפורטת לאישורו של המפקח )
יורשה להתחיל בעבודתו לפני אישור  הקבלן לא , כי מצויין 'ג בסעיףוביצוע( 

יעודכן ויועבר למפקח  לו"זהכמו כן בסעיף ד' מצויין, כי תכנית העבודה. 
דמות הביצוע ואת העבודה לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התק תאח

אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן עפ"י  לו"זעדכון המעודכנת ובסעיף ה' 
החוזה, לרבות החובה להשלים את הביצוע וכן כל שלב של העבודה במועד 

 שנקבע בחוזה.
 

 26/08/09מתאריך  הודיע במכתבלביצוע מעקב ובקרה  ייהסגן מהנדס העיר
וכי  15/09/09לתאריך  עד הינועבודות הלו"ז לסיום החכ"ל, כי למנכ"ל 

בר לדובר העירייה לפרסום בכלי התקשורת וביקש להקפיד המועד הנ"ל הוע
   על ביצוע העבודות בהתאם ללו"ז.

 
מנהל הפרוייקט השיב במענה למכתב הנ"ל, כי מועד סיום עבודתו של הקבלן 

חברת   אי כניסת עקב  הוסיף, כי   עוד . 13/10/09  בתאריך הוא  עפ"י החוזה 
החשמל לביצוע העבודה בפרוייקט, העבודה מתעכבת ולאור הנ"ל אין כל 

 . 15/9/09סיכוי לסיום העבודות עד לתאריך 
 

ו של מפקח מחוז באר שבע את מכתבמנהל הפרוייקט למכתבו הנ"ל צרף 
למנהל מחלקת תכנון חברת החשמל מחוז רשות העתיקות ב והנגב הצפוני

 29/7/09חברת החשמל מיום  ענה למכתבוזאת כמ 3/8/09 מתאריך דרום
המקרקעין שבנדון מצויים בתחומי אתר/י עתיקות  נאמר בו בין היתר, כיו

  וציין כלהלן: המוכרז/ים כדין
 

אסור לבצע באתר  1978 -לחוק העתיקות, התשל"ח  29על  פי סעיף   .1
עתיקות עבודות בנייה, סלילה, חפירה וכד', אלא באישור מוקדם מאת 

 רשות  העתיקות ובהתאם לתנאי האישור שיקבעו. 
 

מתנה רשות העתיקות את מתן האישור בכך  הלאור המידע הכלול בבקש .2
ומין הפוגעות בתת הקרקע או  שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג

 מכסות אותה, יהיה נוכח במקום מפקח מטעם רשות העתיקות.
 

, מעריכה  הרשות  את משך הזמן מחברת החשמלמסר נפי המידע ש  לע .3
ימי עבודה. משך העבודה מבוסס על הערכה בלבד  4-בו ידרש פיקוח ב

 הרשותהיה ויתברר, כי תידרש סטייה ניכרת ממספר הימים האמור, 
 תודיע לחברת החשמל.

 

, כי ללא נוכחות מפקח אסור לבצע במקרקעין שום עבודה במכתב הנ"ל ודגשה
 הכרוכה בפגיעה בתת הקרקע או בכיסויה.

 
 באתר. רשות העתיקות וחקיימי עבודה לצורך פ 4-לסיכום מדובר ב
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)רשות העתיקות, חברת לקבל את כל האישורים  על החכ"ל היהלדעת הביקורת 
 הפרוייקט. ביצוע הנדרשים טרם התחלת החשמל ועוד( 

 
 

לביקורת כן שנמסר למתלונן והמעודכן לו"ז כי ה ,עיינה בלו"ז ומצאההביקורת 
  העבודה פי צו התחלת  על העבודותכש ,27/12/2009בתאריך ידי הקבלן  הוכן על

 6/05/09 -ימים מקבלת צו התחלת העבודה  7 להתחיל תוך ותהיו צריכ
 . 13/10/2009דהיינו עד ליום  ,חודשים 5ולהשלימה בתוך 

 

קבלת צו התחלת העבודה.  ינודות לפבהקבלן התחיל בעהמעודכן עפ"י הלו"ז 
 בתאריך צו התחלת עבודהו 01/05/2009 -לו"ז מועד התחלת העבודות עפ"י ה

6/05/09. 
   

 אינםלו"ז ה )לפי החוזה( ושסומנו בומהעבודה וסי כל התאריכים של התחלת
תעלות, מילוי  תזמני ביצוע עבודות עפר, חפיר תכנוןלזכור אאין בלו"ז  .תואמים

 .דוק שטחים, מצעים ומדרכותיוה
 
 

 עבודה מניוי  3.4
 

מהווה את אחד המסמכים החשובים בניהול ופיקוח על ביצוע עבודה היומן 
כל העבודות  ע"י הקבלן ואמור להכיל את פירוטהפרוייקט. היומן מנוהל 

שבוצעו בצירוף הערות. בדרך כלל נמצא ביומן העבודה מידע רחב ועדכני 
הכולל מספר העובדים בכל מקצוע, חומרים שהגיעו לאתר, פירוט הציוד, מזג 

 אוויר, קבלני משנה, בעיות שהתגלו ועוד.
 

ומים ע"י הקבלן וב"כ תחשבועיים  עבודה יומני 41ביקורת ל המפקח מסר 
כולל בין היתר פירוט עבודה  יומןיצויין, כי העבודה.  כימהל את עדיםהמת

שינויים והערות  ,ב"כ הקבלן ,העבודה, העובדים וציוד מכני, הערות המזמין
  .ומזג אויר

 

שוני בין  , כי קייםנמצא רישומים ביומני העבודההבין לו"ז להבין שוואה בה
  :הממצאיםעיקרי להלן  לבין הלו"ז. ביומני העבודה הרשום

   

 לפי לו"ז שהוגש . 15/05/2009 -10/05/2009 מתאריךומן עבודה הראשון י(
וביומן העבודה  1/05/2009 תאריךלביקורת עבודות בשטח התחילו ב

 .(רשום עבודות פירוק 10/05/2009תאריך הראשון מ

 כבר יומיים , כי בשבוע הראשון מצויין ,לפי רישום ביומן העבודה הראשון
  , אין פועלים בשטח.לא עובדים

  נכתב: חפירה והרכבת תאים  9/06/2009ביומן העבודה בתאריך"HOT" ,
 "בזק", תאורה. 

 שרוולים  -רשום ביומן, חפירה והכנה צינורות  10/06/2009תאריך ב
 לתאורת חוץ חברת חשמל.  

 

 . 22/07/2009תאריך ב רקבלו"ז התחלת ביצוע עבודות תקשורת וחשמל 
 תאריךמ במשך תקופת הביצועכי  ,לפי הרישום ביומני העבודה נמצא 

לא היו  ימים )מהם כשבוע ימים חגים( 78 :19/02/2010עד  10/05/2009
תנועה  קשייהיו )במשך הזמן הזה לא עובדים בשטח.  -לים בשטח עפו

  על כך(. המעידותתמונות  . ישנןמדרכות וכבישיםרבים ללא 
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כתוב , או סיבה לכךה  הלא כתובקרים שישנם מ בימים שלא עבדו בשטח 
  אישורים.נדרש לקבל או  ,חוסר חומרים - ביומן

 

 נקבע: 00.01.070.0000כללי  בסעיף מפרט הטכני ב
 

ללא הפסקות, , ביצוע העבודה יעשה ברצף  בהתאם לסעיף ח' שבמפרט:
קה המפקח להפס ה ואו הסכמה כתובה שלאלא אם ניתנה הנחיה כתוב

 . בביצוע העבודה
 

משכות העבודות מעבר לתקופת הביצוע יההסיבה ל עללשאלת הביקורת  
חברת חלק נכבד מהפיגור בלו"ז נבע מאי כניסת , כי נמסר שנקבעה
עקב אי כי  ,נרשמה הערהמני העבודה לא ו)בילביצוע עבודות  החשמל
התשובה הנ"ל נמסרה בין כי יצויין,  (.החשמל עוכבה העבודהחברת כניסת 

חברת החשמל נפת עם מנהל  למתלונן. המתלונן טען, כי בפגישתו היתר גם
קיים מצב בו עבודות חברת החשמל גרמו לעיכוב באר שבע שאל האם 

לא ידוע לו על מצב כזה ואף לא  כי ,מנהל הנפה לו לדבריו השיב .העבודה
  העבודות.או התלונן שחברת החשמל מעכבת את אחד פנה אליו ו/

 

שעות עבודה ועבודות בשעות  של המפרט הכללי 00.01.080.0000בסעיף 
סעיף א' על הקבלן להביא בחשבון בעת עריכת הצעתו ב מצויין חריגות

לביצוע העבודה, שהעבודות תתבצענה בלוח זמנים צפוף ויצריכו ימי 
עבודה ארוכים יותר מהמקובל ו/או עבודה במספר משמרות על כל 

 מכך.משתמע 
 

משכות העבודות מעבר ללו"ז ו/או תקופת הביצוע שנקבעה יהיודגש, כי 
   .מטרדים לציבורלאי נוחות ו גורמת ,וכל המשתמע מכך

 
 סקר יומני עבודה

ימי עבודה  תקופה
 שלא עבדו

מספר 
 ימים

 הערות

 .צריך תכנית עדכון מצב קיים 2 ה', ו' 10/5/09-15/5/09
 -"-  4 ד', ו'ב', ג',  17/5/09-22/5/09
 .חג שבועות 1 חג השבועות 24/5/09-29/5/09
יש לבדוק צפיפות מילוי חול, לפני דרישה  1 ד' 31/5/09-4/6/09

 .טרם ביצוע
 - 1 ו' 14/6/09-19/6/09
 - 1 ו' 2/6/09-26/6/09
לא עובדים באתר בשל חוסר אישור  2 ה' , ו' 28/6/09-3/7/09

 .לסילוק אדמה ממינהל
 -"- 4 א', ב', ג', ד' 5/7/09-10/7/09

 - 1 ו' 12/7/09-17/7/09
 - 1 ו' 19/7/09-24/7/09
 - 1 ו' 26/7/09-31/7/09

 .אין חומר בנייה באתר 2 ג', ד' 2/8/09-7/8/09
 .רמאדן 1 ו' 16/8/09-21/8/09
 ד', ה', 23/8/09-28/8/09

 ו' 
3 
1 

 רמאדן.  26/27

 - 1 ו' 30/8/09-4/9/09
 - 3 א', ב', ו' 6/9/09-11/9/09

 - 4 ג', ד', ה', ו' 13/9/09-18/9/09
 .חסר יומן - - 20/9/09-25/9/09
 - 4 א', ב', ג', ו' 27/9/09-2/10/09
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בכל מקרה בו לדעת הקבלן נוצרו נסיבות מצויין, כי  ג' במפרט הכלליסעיף ב
ו/או תקופת הביצוע, ואין בידו לשנות את הנסיבות הנ"ל,  מלו"זיגרמו לסטייה ש

עליו לפנות במידי ובכתב לנציג המזמין ולבקש אישור לפיגור, בליווי ההסברים 
 הנדרשים. 

 
אשר אושרה בכתב ע"י המזמין לא ו/או תקופת הביצוע  ז". סטייה מלו' דסעיף 

    תחשב כפיגור.

 
 ת המבוקריםותגוב .4

 
     מנכ"ל החברה לפיתוח באר שבעהתקבלה תגובת  4/10/11בתאריך 
 כדלקמן:

 

טת הביקורת שערכת לעבודות פיתוח ברחוב הפלמ"ח ולהלן ו"קראתי בעיון טי
 התייחסות החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ לממצאי הביקורת:

 

 כללי .1
 

החברה הכלכלית מרכזת ומבצעת בשנים האחרונות את פרוייקט פיתוח 
העיר העתיקה. הפרוייקט רב תחומי וכולל בין היתר, פיתוח רחובות, 
החלפת תשתיות, שיפור המרחב הציבורי, כל זאת על מנת להפוך את העיר 
העתיקה למוקד משיכה תרבותי תיירותי ומרכז כלכלי ועסקי של מטרופולין 

 אר שבע.ב

ימי עבודה  תקופה
 שלא עבדו

מספר 
 ימים

 הערות

  3 א',ב',ד' 4/10/09-9/10/09
  2 ג', ו' 11/10/09-15/10/09
   3 א', ב', ו' 18/10/09-23/10/09
   2 ב', ו' 25/10/09-30/10/09

   4 א', ב', ג', ו' 1/11/09-6/11/09
  5 ב', ג', ד', ה', ו' 22/11/09-27/11/09

  5 א', ב', ג', ד', ה' 29/11/09-4/11/09
  1 ו' 6/12/09-11/12/09

  1 ו' 20/12/09-25/12/09
 א', ב' 27/12/09-1/1/10

 ו'
2  
1 

 יום אחד גשם. 
הקבלן חייב לעבוד בימי ו' על מנת לסיים 

 את העבודה בהקדם האפשרי.
  1 ו' 3/1/10-8/1/10

  1 ו' 17/1/10-22/1/10
 ב',ג',ד' 24/1/10-29/1/10

 ה', ו'
3 
2 

 גשם.
- 

   1 ו' 31/1/10-5/2/10
   1 ו' 7/2/10-12/2/10

 ג', ד' 14/2/10-19/2/10
 ו'

2 
1 

 גשם.
- 

   78   סה"כ
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עבודות הפיתוח שמבצעת החכ"ל בעיר העתיקה מבוצעות על בסיס מסגרת 
תכנית רב שנתית הכוללת החלפת כל התשתיות העירוניות, הטמנת תשתיות 
עיליות של חב' חשמל, כבלים, בזק ועיצוב הרחובות בשפת פיתוח שתשווה 

 למקום האופי המתבקש לעיר העתיקה. העיר העתיקה מתחדשת.
 

הפיתוח שהוגדרה בפרוייקט מחייבת השקעות תקציביות גבוהות רמת 
משמעותיות מאזורים אחרים ומפותחים בעיר ותיאום רב מול גורמי חוץ 

אתרים  לים, רשות העתיקות, המועצה לשימורכגון: חברת חשמל, בזק, כב
המבקשים כל אחד בתחום אחריות ולהבטיח שנעמיד בשפת התכנון 

 שהוגדרה לפרוייקט.
 

  דות ברחוב הפלמ"חעבו
    

רחוב הפלמ"ח הוגדר כחלק מטבעת התנועה בהם תינתן עדיפות לתנועת 
תחבורה ציבורית, שתשפר הנגישות לעיר העתיקה. בהתאם לכך אישר 
משרד התחבורה תקציב לביצוע העבודה ברחוב והחכ"ל קיבלה הזמנה 

 העבודה.מעיריית באר שבע לקדם ביצוע 
 

  :במספר נושאיםממצאי הביקורת התמקדו  .2
   

  :תקציב הפרוייקט 2.1
 

 .מול ההזמנות שהועברו לקבלןההזמנות שניתנו לחכ"ל 
 חשבונות שהוגשו ועמידה במסגרת התקציב מול אומדן הפרוייקט.

 .הסדרי תנועה 2.2
 .לו"ז לביצוע הפרוייקט מול יומני עבודה 2.3

 
 התייחסות החברה הכלכלית לממצאי הביקורת: .3

 

 :תקציב הפרוייקט
 

 שהוגדר  מדוח הביקורת עולה, שהחכ"ל לא חרגה מאומדן הפרוייקט כפי 
חשבונות שהוגשו לפרוייקט היה נמוך מהאומדן הסך , בהתחלת הפרוייקט

 ₪. 60,000-בכ
 
  פקודות עבודה לביצוע הפרוייקט 3.1

 

קבלן שנתי לביצוע החברה הכלכלית הפעילה ביצוע עבודות באמצעות 
במהלך ביצוע הפרוייקט הוצאו מס' הזמנות בע"מ".  .העבודות חב' "א

 עבודה בהתאם למכרזים בהם זכה הקבלן.
 

 פירוט ההזמנות מפורטות בממצאי הביקורת ותואמות לנתונים בחכ"ל.
 

לכל פקודת עבודה  ,בהתאם לנוהלי החברה ולפי ההסכם עם הקבלן
 הוצא צו התחלת עבודה התואם למסגרת התקציבית שהוא עבד.

 

הביקורת לעניין מועדי התחלה מועדי סיום יקבלו התייחסות הערות 
 .3.3בהמשך התשובה בסעיף 
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 הסדרי תנועה 3.2
 

בכל הפרוייקטים שהחברה הכלכלית מבצעת, ניתן היתר בנייה והקבלן 
מחויב לקבל היתר חפירה לביצוע עבודות. במסגרת היתר הבניה והיתר 

תנועה המחייבים את הקבלן החפירה ניתנים תוכניות תנועה והסדרי 
 המבצע את העבודות עפ"י תנאים אלו.

 

תכנית הסדרי התנועה לשלבי הביצוע היא תכנית שהקבלן מגיש 
למחלקת התנועה בעירייה ומקבלת את אישור "משטרת ישראל" 

 שאוכפת על הקבלן עבודה בהסדרי תנועה ובטיחות המתבקשים.
 

וייקט עבודות הפיתוח בהתאם לנהלים פעלה החברה הכלכלית גם בפר
בנייה והקבלן קיבל )במסגרת  רלפרוייקט ניתן הית .ברח' הפלמ"ח

היתר החפירה( אישור להסדרי תנועה במהלך ביצוע העבודה לפי 
 השלבים שהוגדרו עם מחלקת התנועה בעירייה ו"משטרת ישראל".

 

)ככל שאני מבין אותה( הייתה בעניין העדר מידע  .א .תלונתו של ד
הנהגים המגיעים לאזור העבודות ולא מודעים אילו רחובות לציבור 

 נסגרו לתנועה במהלך העבודות.
 

כמוצדקות וזאת למרות שתכנית הסדרי  .מצאתי את טענות מר א
וצבו תנועה שאושרה לפרוייקט לא נתנה את הדעת לכך. בהתאם לכך ה

תנו מידע לציבור הנהגים והמבקרים שלטים ברחבי העיר העתיקה שי
 ם אילו רחובות סגורים בשל עבודות שמבצעת החכ"ל.במקו

 

טענת הביקורת שהתחלת העבודה בוצעה טרם מולאו התנאים בנושא 
 פרוייקט ניתנו היתרי בניה והסדרי  הסדרת התנועה לא נכונה מאחר של

היו מוצדקות אך עובדתית לא היו  .תנועה מאושרים. דרישות מר א
 ח' התנועה ו"משטרת ישראל".מ וחלק מתכנית הסדרי תנועה שאישור

 
  לוח זמנים  3.3

 

לוח הזמנים שנקבע לפרוייקט עפ"י צווי התחלת עבודה, הינו התחלת 
ם עבודה )לפי צו ויוס 06/05/09)לפי צו התחלת עבודה ראשון( ביצוע 

בפועל הפרוייקט הסתיים בתאריך  .13/10/09התחלת עבודה אחרון( 
 ימים. 67פיגור של  20/12/09

 

עדר מסמכים המפרטים לו"ז בפרוייקט ואי רישום יטענות המבקר על ה
אך יחד עם זאת כמי שעקב אחר מלא ביומני עבודה, מוצדקות. 

העבודה, חלק נכבד מהפיגור הוא תולדה של אי כניסת חברת חשמל 
לביצוע של הטמנת תשתיות ברחוב גם אם לא נמצאו לכך כל הסימוכין 

 ודא שלא תישנה בפרויקטים אחרים.המתבקשים, שזו תקלה שיש לו
 

  78לעניין התחשיב שערך המבקר לימים בהם לא בוצעה עבודה 
התחשיב כולל ימי ו', חגים של יהודים ומוסלמים שאינם חלק  ימים.
קובע מפורשות שאין לעבוד  ההסכם .החוזיים העבודה   מימי

במועדי ישראל וההגינות מחייבת שלקבלן מוסלמי לא תינתן הוראה 
  הסדרי התנועה של  מוסלמים ובנוסף לכך, היתר   לעבוד בחגים

הפרוייקט, לא כולל אישור לעבודה בימי ו'. לכן יש לקזז מהתחשיב 
 ימים. נתון חמור בפני עצמו. 46ימים כך שסך הימים שלא עבדו  32

 
 



                                                                                  דוח מבקר העירייה -עיריית באר שבע
 מבדק - פיתוח ברח' הפלמ"ח עבודות                                                        ( 29)מס'  2011דוח לשנת 

 
  

                   217         
      

 סיכום והמלצות 
 

  הביקורת מצאה את מערך ההזמנות, החשבונות וההתקשרויות
 כתקין.

 

 החכ"ל קיבלה אישורים המתבקשים להסדרי  – דרי התנועההס
יחד עם זאת הטענה שיש לבצע מערך שילוט והעברת  .תנועה באתר

כבר במהלך הפרוייקט  לציבור שיהיה מודע לחסימת רחובות,מידע 
 הופקו לקחים וכך אנו פועלים בפרוייקטים אחרים.

 

   ממצאי הביקורת מלמדים שיש מקום לבצע ניתוח מעמיק של לוח
זמנים בפרוייקט ולקבוע מנגנונים שיבטיחו עבודה רציפה וביצוע 
פרוייקט בלוח זמנים קצר. כל זאת על מנת להבטיח צמצום 

 המטרדים לציבור.
 

במסגרת נוהלי החברה נקבע נוהל שתנאי לתשלום הראשון לקבלן, 
בעניין לוחות זמנים ואבני דרך לפרוייקט כולל יהיה קבלת כל המידע 

 מיפוי חסמים אפשריים.
 

ני חברי פבמכרזים האחרונים שפרסמה החברה הכלכלית, הוחלט לציין ב .4
 ו דועדת המכרזים, נתונים על לוחות זמנים וטיב עבודות של המציעים שעב

בעבר עם החברה הכלכלית ולשמחתי הועדה נותנת משקל רב לנתונים אלו 
 ינה מתמקדת בבחירת הזוכה על בסיס הצעה כספית בלבד."וא

 
 כדלקמן:למנכ"ל החכ"ל  העירייהמנכ"ל ה פנת 6/11/2011בתאריך 

         

, בנושא דו"ח ביקורת 4/10/11"בהמשך לתגובתך שהועברה למבקר עירייה ביום 
ביצוע עבודות ברחוב הפלמ"ח, אבקש לשוב ולבחון את כל ההנחיות והנהלים  -

רה הכלכלית בנושאים אלו. לרבות קביעת לוח זמנים מראש לכל פרויקט בחב
והגדרת הצעדים שינקטו על אי עמידה בלו"ז, איכות ומקצועיות הקבלנים 
)מהלך שהתחלת בו לאחרונה(, פרסום ויידוע התושבים וכל דבר אחר החיוני 

 המטרדים לציבור בעת ביצוע העבודות. לצמצום
 

ותם מבצעת החברה הכלכלית בימים אלו, מקבלות לאור ריבוי הפרויקטים א
 הנחיות אלו משנה תוקף".

 
, כי אין לו מה להוסיף על התייחסות 8/11/11השיב בתאריך  מהנדס העירייה

 מנכ"ל החכ"ל הנוגעת לכל הנקודות המופיעות בדוח הביקורת.
 
 

 המלצותסיכום ו .5
            

ופיתוח בהיקפים  יקוםעבודות שהחכ"ל עבור העירייה מבצעת בשנים האחרונות 
מוקד משיכה ל  כהפוקה על מנת להיגדולים במסגרת פרוייקט פיתוח העיר העת

כללי ועיסקי. רחוב הפלמ"ח הוגדר חלק מטבעת  תרבותי, תיירותי ומרכז
התנועה בה תינתן עדיפות לתנועה של תחבורה ציבורית אשר תשפר את הנגישות 

 לעיר העתיקה.
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הרצל במסגרת פרוייקט  –בתב"ר שיקום תשתיות פלמ"ח נרשמו הוצאות ה
 2008פיתוח צמתים בעיר העתיקה. התב"ר אושר במסגרת תכנית הפיתוח לשנת 

האומדן והביצוע בהוצאות החכ"ל לא חרגה  וקיבל את אישורו של משרד הפנים.
 .מאומדן הפרוייקט₪  59,365-ב נמוךהיה 

 

 יומני עבודה .א
 

בניהול ופיקוח על ביצוע  את אחד המסמכים החשובים יומני עבודה מהווים
העבודות בפרוייקט ומנוהל ע"י הקבלן. היומן אמור להכיל את פירוט כל 

 העבודות שבוצעו בצירוף הערות.
  

 .יש להקפיד על רישום מלא ביומני העבודה
 
 לו"ז הפרוייקט  ב.

 
חב' "א. החכ"ל ביצעה את העבודות באמצעות קבלן שנתי לביצוע עבודות 

 .המקבל חלק גדול מעבודות הפיתוח ברחבי העיר בע"מ"
 

)כולל ימי ו'( ימי עבודה  78 במשך מהממצאים עולה, כי הקבלן לא עבד
מצב שגרם לאי  ,המתוכנןועבודות הפיתוח בפרוייקט נמשכו מעבר ללו"ז 

, כי עפ"י המפרט הטכני הכללי ביצוע צוייןלציבור. י יםנוחות ומטרד
  כתובה ו/או  הנחיה   ניתנה אם   אלא הפסקות   ברצף, ללא עשהיהעבודה 
 המפקחיודגש, כי  של המפקח להפסקה בביצוע העבודה.  כתובה הסכמה 

בשטח הינו בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח בין היתר, כי 
 .ללו"זהעבודה תבוצע בהתאם 

   
שמש מסגרת אמור לה בסיסי,לו"ז הביקורת לא מצאה, כי הוכן לפרוייקט 

לצורך בקרה ומעקב אחר התקדמות ביצוע העבודות, כולל בדיקת חריגות 
אשר מבוצעים בתדירות  לו"זעדכוני יודגש, כי לו"ז במהלך הביצוע. 

מהווים כלי לפיקוח ובקרה ממדרגה  הבסיסי ללו"זמתייחסים וחודשית 
 .לו"ז על פי הכללים המקובליםאת היש לנהל ו ראשונה

 
 הינו פיקוח על התקדמות הביצוע בהתאם ללו"ז , כיהביקורת מדגישה

מייצג את המזמין ואחראי מטעמו השל מנהל הפרוייקט,  ובאחריות
 .סיומולתהליך ניהול הפרוייקט משלב הייזום ועד 

 
כל המסמכים המפרטים את לו"ז הפרוייקט ורישום מלא  כי ,יש להקפיד

 קט.ימצאו בתיק הפרויי ,ביומני העבודה
 

 רחבי העיר.פיתוח בהעבודות מחלק גדול בל יק יקטיהפרואת  הקבלן שביצע
 עליהם את הדעת: ןתיבהקשר לכך עולים מס' שאלות שיש ל

 

יכולת הקבלן הנ"ל לעמוד בביצוע החוזים הן מבחינת טיב העבודות והן  (א
אשר נקבע בחוזה, במיוחד כאשר מתבצעות מס'  בלו"זמבחינת עמידתו 

 עבודות במקביל על ידי אותו הקבלן.
 

 המצב יוצר תלות מסויימת בקבלן העובד במקביל על מס' פרוייקטים. (ב
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אלא בכדאי ביותר וזאת אם  "בזול ביותר"אין תמיד חובה לבחור  (ג
 מתייחסים לטיב הביצוע, פיגורים ותוספות תוך כדי ביצוע. 

 
מנכ"ל החכ"ל בנושא בחירת הקבלן הזוכה לביצוע הבמסגרת תגובתו מסר 

של החברה במכרזים העבודות, כי הוחלט לציין בפני ועדת המכרזים 
נתונים על המציעים אשר עבדו עם החכ"ל הקשורים בלו"ז ה אתהאחרונים 

ה נהנ"ל ואי כי הועדה נותנת משקל רב לנתוניםכמו כן ציין,  .וטיב העבודות
 מתמקדת רק בבחירת ההצעה הזוכה על בסיס כספי בלבד.

   
 

, כי ממצאי הביקורת מלמדים שיש מקום לבצע ניתוח מערך של עוד מסר
הלו"ז לפרוייקט וכן לקבוע מנגנונים שיבטיחו עבודה וביצוע פרוייקט בלו"ז 

 קצר על מנת להבטיח צמצום המטרדים לציבור. 
 
 

 הסדרי תנועה .ג
  

היא תכנית המפרטת את הסדרי התנועה החליפיים  תכנית הסדרי תנועה
כין מכמו תמרורים, הפניה לכביש, הפניית הולכי רגל וכו'. את התכנית 

 מהנדס תנועה מוסמך.
 

שרת לפרוייקט יש להקפיד וליתן את הדעת על ובתכנית הסדרי תנועה המא
מתן מידע לציבור הנהגים המגיעים לאזור העבודות של הפרוייקט ואינם 

 עים אילו רחובות נסגרו לתנועה עקב עבודות של החכ"ל.מוד
   

תיקנה  את  חכ"למרור ושילוט הכוונה מוצדקות והטענות המתלונן בנושא ת
הצבת תמרורים הינו תנאי הכרחי לקביעת יודגש, כי  הליקויים בשטח.

 . הסדרי תנועה נאותים
 

 כנדרשחסימת כבישים ללא תמרור ושילוט הכוונה יודגש, כי לסיכום 
גורמים אי נוחות ומטרדים  פרוייקט,ל שנקבעהימשכות העבודות מעבר ללו"ז ו

ת כנגד על החברה לנקוט בצעדים ו/או קנסו ויש למזער זאת ככל הניתן.לציבור 
  קבלנים על אי עמידה בלו"ז.

 
יותר בפיקוח, מעקב  ל משרד מהנדס העירייה להיות מעורהלדעת הביקורת ע

 ע"י הקבלנים באמצעות החכ"ל.העבודות המתבצעות בלו"ז ועמידה ובקרה על 
 

פנתה בתאריך  מנכ"ל העירייה .19/12/11לרה"ע בתאריך הביקורת נשלח דוח 
למהנדס העירייה ולמנכ"ל החכ"ל וציינה, כי הדוח מחייב טיפולם,  25/12/11

 תוך בחינת הליקויים שנמצאו וטיפול במניעת הישנותם. 
 

שנשלחה לראש  מהנדס העירייההתייחסות בלה התק 28/12/11בתאריך 
 העירייה עם העתק לביקורת כדלקמן:

 
 "להלן התייחסותי למבדק והמלצותיו:

 
המבדק מתייחס לעבודות פיתוח ברח' הפלמ"ח אשר הינו אחד מפרויקטים 

 רבים אותם מבצעת החכ"ל בהזמנת העירייה.
 
 



                                                                                  דוח מבקר העירייה -עיריית באר שבע
 מבדק - פיתוח ברח' הפלמ"ח עבודות                                                        ( 29)מס'  2011דוח לשנת 

 
  

                   220         
      

באופן שוטף, במטרה אגף ההנדסה מבצע מעקב אחר ביצוע הפרויקטים הנ"ל 
דא את איכות הביצוע, עמידה בלוחות זמנים וכן לסיוע לחברה במתן ולו

 לבעיות הנוצרות במהלך הביצוע.הפתרונות הנדרשים 
 

יחד עם זאת יודגש כי החכ"ל היא גוף עצמאי, ארגונית ומקצועית והתערבות 
אגף הנדסה או העירייה אינן מחליפות את אחריות החברה בכל הקשור לביצוע 

, הסדרי התנועה מאושרים, לרבות עמידה בדרישות הבטיחותהפרויקטים, 
 לוחות הזמנים, איכות העבודה וכיו"ב.

 
ן מהנדס העיר לביצוע, ליוו את הפרוייקט באופן אישי לגופו של עניין יחד עם סג

והתערבו לא מעט במתן פתרונות לבעיות רבות שנוצרו במהלך העבודה בפרויקט 
 זה.

 
מנכ"ל החברה מסר התייחסות מפורטת לכל הערות המבקר כפי שצוינו 

 במבדק."
  

כי  ,1/1/12בתאריך  מנכ"ל החכ"ל, השיב העירייה של מנכ"ל התבמענה על פניי
עניין הלו"ז תופס כרגע נפח גדול יותר במעקבים של החכ"ל ולטעמו בכל יתר 

 הסוגיות פעלה החברה באופן תקין.
   


