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2016ח ביקורת "דו

פרויקט הבנייה במבואות הנגב בנושא  ח ביקורת "דו•

סיכוניםסקר עדכון וסיכום •

.חות קודמים"אחר תיקון ליקויים מדומעקב •



ח ביקורת בנושא  פרויקט הבנייה במבואות הנגב  "דו•
.  הינו אחד מהפרויקטים הגדולים אשר נערכו במועצה" הנגבמבואות "בפרויקט הבנייה •

במידת , על מנת לאפשר למועצה, בחינת התנהלות פרויקט בניית בית ספר מבואות הנגב–הביקורת מטרת •

.בדיעבדלתקן ליקויים תוך כדי תהליך ולא , הצורך

.התקבלה פרוגרמה מטעם משרד החינוך לבית הספר אליה נוספה פרוגרמה חינוכית2014יוני •

.תיכנוןנחתמו חוזים עם יועצי 2015ובמהלך 2014סוף •

.מיליון שקל105.3אושר במליאה תקציב הפרויקט בסך –2015אפריל •

.מיליון שקל97-עודכן במליאה תקציב הפרויקט לסך של כ –2016אפריל •

.ואת שלבי הבנייה הראשוניםהתיכנוןסקרה את חוזי . 2016הביקורת ליוותה את פרויקט הבנייה במהלך •



"מבואות הנגב"שלבי העבודה בביקורת 

:חות באותו נושא כל פעם בהיבט אחר"דו3נכתבו 
ביקורת בהיבט חינוך

אישור פרוגרמה

ביצוע פרוגרמה חינוכית

תחרות אדריכלים

שחרור כספים

קשר עם בית הספר

קשר עם אגף הנדסה

ביקורת בהיבט גזברות

אישור תקציב  
לפרוייקט

רים"תב

קיום בקרה

שחרור כספים

עמידה בתקציב

ביקורת בהיבט הנדסה
מי אחראי  –אופן ניהול הפעילות 

אופן העבודה/ ממשקי עבודה/ בפועל
-היבטים מקצועיים בתהליך העבודה

קשר עם פיקוח  / יומן עבודה/ פגישות
בהיבט איכות ובקרה

התקשרויות והסכמים קיום וניהול  
הנושא

ביטוחים תהליך עבודה
נהלי עבודה–אישור חריגים 

איך משלבים את כל  
הביקורות ביחד כדיי שנקבל  

ערך מוסף מהביקורת

חינוך הנדסהגזברות



משהו  

היה  
חסר



מועצה-הערות מרכזיות 
מעקב הביקורת אחר המלצהפרוט הערהנושא

/ הפעילות שנערכה

נערכת לתיקון הממצאים

יציאה  אופן •

לפרויקט  

מועצתי  

קביעת  

שותפים  

ובקרות 

.  לפרויקט

נוהל פרויקטים•

ישיבות עבודה •

.  בין ממשקים

ישנן במועצה מחלקות נוספות אשר להן קשר , מלבד אגף הנדסה

תרבות , בטחון, בטיחות, כספים: לפרויקט הבנייה במבואות הנגב

מלבד  )נמצא כי מחלקות אלו . בית הספר-וכמובן מחלקת חינוך

כמעט ואינן שותפות לפרויקט ולכן אינם יכולים  ( מחלקת חינוך

.  להיות מעורבים דיי הצורך ולתרום את תרומתם

המפרט את אופן  ( או נוהג מובנה)נמצא כי לא קיים במועצה נוהל  

היציאה לפרויקט מועצתי והדגשים השותפים והבקרות אשר נדרשים  

.במהלך הפרויקט

הביקורת המליצה לבחון את 

התפיסה כי הפרויקט הינו  

"  פרויקט של מחלקת הנדסה"

אשר אירגוןולא פרויקט חוצה 

ובהמשך. לו שותפים רבים

לבחון קיום ישיבות  , לכך

תקופתיות גם עם מחלקות  

נוספות במועצה הקשורות  

.  לפרויקט

נערכה פגישה  

בצוות מטה 

.בנושא

נוהל יציאה  

לפרויקט נמצא  

.בהכנה

לא קיימים נהלים פנימיים בנושא ואין . מבדיקת הביקורת נמצא כי במועצה לא קיים מנגנון להסדרת ההתקשרויות עם יועצים•

כולל הכנת  1.6.2017המועצה פועלת ליישום נוהל יועצים אשר תחולתו נקבעה ל. ישנן התקשרויות רבות עם יועצים מדיי שנה. הנחיות

.ספר יועצים

מועצה-הערות נוספות 



הנדסה/בטחון–הערות מרכזיות 
/ אגףד"מס

מחלקה

מעקב הביקורת אחר המלצהפרוט הערהנושא

נערכת / הפעילות שנערכה

לתיקון הממצאים

/  מועצתי 1

בטחון

מעורבות  

מחלקת בטחון  

בפרויקט

כי טרם תחילת העבודה לא התקיימה  העירה הביקורת 
על  , במועצה ישיבת התנעה של הפרויקט מול מחלקת בטחון

.במקוםהבטחוןמנת לבחון לקבוע ולהחליט על הסדרי 

.מעורבת בפרויקטהיתהמחלקת בטחון עד ביצוע הביקורת לא 

הביקורת המליצה  
להסדיר את נושא  

מיידיבאופן הבטחון
. בפרויקט זה

ולקבוע את הסדרי 
המתאימים  הבטחון

לפרויקט הנמצא בצמוד  
. לבית ספר
המליצה  הביקורת

האם נדרשת לבחון 
.נוכחות מאבטח

בפרויקט  הבטחוןנושא 

ח  "טופל תוך כדי הכנת הדו

ונקבעו סיורים קבועים של 

יש להישאר  . ב במקום"מג

.עם יד על הדופק

/  הנדסה2

בטחון

בדיקת אישורי  

פועלים
מנהל העבודה אינו ממלא ביומן הממוחשב כי בדק את כל 

.  הפועלים ובידיהם אישור עבודה ושהייה

/  הנדסה3

בטחון

מימון מאבטח 

י  "באתר עפ

הסכם מול  

הקבלן

על פי הנרשם בסיור קבלנים המצורף להסכם על הקבלן 

כיום הקבלן אינו מיישם סעיף . להחזיק מאבטח צמוד באתר

. זה



הנדסה-הערות מרכזיות 
/ אגףד"מס

מחלקה

מעקב הביקורת אחר המלצהפרוט הערהנושא

נערכת / הפעילות שנערכה

לתיקון הממצאים

אופן הנדסה1

ההתקשרות עם  

יועץ חברת  

הפיקוח

לגבי אופן  העירה הביקורת 

ההתקשרות עם חברת הפיקוח  

".  ניהול פרויקטיםאפשטיין.א"

מחלקת הנדסה קיבלה הצעה  

מחברה אחת בלבד בסכום  

מיליון -התקשרות של מעל ל

.  שקל לפרויקט

את  המליצה ליישם הביקורת 

.התקשרויותנוהל "

המועצה פועלת ליישום  

נוהל יועצים אשר  

תחולתו נקבעה  

1.6.2017ל התקשרויות  הנדסה2

ללא הסכם

בבחינת התקשרויות מחלקת 

הנדסה עם יועציה נמצאו מספר  

התקשרויות ללא הסכמים  

.אולם עם הצעת מחיר מפורטת

כי לכל  המליצה הביקורת 

התקשרות ייחתם הסכם  

.המפרט את תנאי ההתקשרות



הנדסה-הערות נוספות 
י ההסכם וכי ישנם ימים בהם לא נרשם דבר  "נראה כי לא כתובים ביומן כל הפרטים הנדרשים עפיומן העבודה מבדיקת •

נוהל עבודה חדש בו מנהל המחלקה יבדוק את תקינות יומן העבודה בתדירות  בעקבות הביקורת הוגדר . ביומן העבודה

.שבועית ומנהל האגף יבדוק את יומן העבודה בתדירות חודשית

בעקבות קיום ישיבות שוטפות בין מהנדס  . והתוספות מהסכם אינו סדוראישור החריגות כי תהליך העירה הביקורת •

.המועצה לגזברית המועצה כל התוספות מוצגות ונדונות בישיבות אלו

התקשתה המועצה במשך מספר  ( 2016סוף אוגוסט )י סקירת הפרוטוקולים בפרויקט נראה כי בשלב מסוים בפרויקט "עפ•

נושא לוחות הזמנים יועבר ליועצים המשפטיים לבחינת אפשרות שינוי  . ז מהקבלן"לולקבל (  2016עד נובמבר )שבועות 

.נושא זה בהסכמי המועצה תוך מתן דגש ללוח זמנים ריאלי והשתתת קנס משמעותי ודיפרנציאלי ביחס להיקף האיחור

לא נמצא אישור יועץ  , מבדיקה מדגמית מצומצמת שערכה הביקורת להסכמים אשר נספחי הביטוח עברו שינויים•

.המועצה מדובר במקרה חריג ונהלי העבודה חודדולדברי . לחברה אשר נדגמההביטוח

לא לכל ההסכמים מצורף נספח . מחלקת הנדסהתקציבאיתאצל מתויקים בביקורת נמצא כי ההסכמים עם היועצים •

תוקן תוך כדיי עבודה על  הנושא . המחלקהתקציבאיתחלק גדול מהביטוחים נמצא בתכתובות מייל במחשב . הביטוח

ח"הדו



גזברות-הערות מרכזיות 
/ אגףד"מס

מחלקה

הביקורתמעקב המלצהפרוט הערהנושא

בקרה כספית  גזברות1

אחר ביצוע  

הפרויקט

על הפרויקט מטעם גזברות  הבקרה , בעת הביקורת

לא  .  והסכמים חתומיםר"התבמול התבצעה המועצה 

באמצעות טבלת אקסל מפורטת ומשותפת למחלקת  

בקרה הדוקה  אשר הקשה על דבר . כספיםהנדסה ומחלקת 

.הגזברות בתהליךומעורבות של 

על ביצוע פגישות  המליצה הביקורת 

הנדסה לאגף  אגףחודשיות בין 

.גזברות

,  12/16תוקן החל מ 

הנדסה וגזברות החלו  

בישיבות עבודה 

.שוטפות

/  גזברות2

הנדסה
הסכם  

הפאושלי

-בככי ההסכם הנחתם מול הקבלן נמוך העירה הביקורת 

.  חצי מיליון שקל אל מול סכום הזכייה  של הקבלן במכרז

.  הפאושליסכום זה אף נחתם מאוחר יותר גם בהסכם 

הביקורת מציינת כי הטעות לא דווחה לגזברית  

.המועצהותקציבאית

כי כל שינוי  המליצה הביקורת 

אשר , בביצוע במהלך הפרויקט

מחייב עדכון התקציב ושימוש  

יאושר גם על ידי גזברית מ"בבצ

וכי תיבדק תקינות אופן  .  המועצה

.הפאושליהחתימה על הסכם 

.  הנושא חודד מחדש



גזברות-הערות נוספות 

אשר אינן ₪ 678,725הוצאות של כ "סה. 1274ר"תבנרשמו הוצאות אשר אינן קשורות לפרויקט הבינוי ר"התבעל •

.ההוצאות אושרו במליאת המועצה. קשורות לפרויקט

דבר אשר עלול לגרום  . המחלקהתקציבאיתכי מערך חידוש הביטוחים מנוהל באופן ידני על ידי נמצא -הנדסה / גזברות •
בביקורת נלקחו מספר הסכמים באופן מדגמי ונמצא כי לא קיים אישור קיום ביטוחים  . לאי חידוש ביטוחים בזמן

.ח"הנושא תוקן תוך כדיי עבודה על הדו". פרויקטים אפשטיין"חברת –מעודכן לחברת ניהול הפרויקט 

יחד עם זאת מסקירת פרוטוקולי המליאה לא ברור אם  . הביקורת מבקשת לציין כי תקציב הפרויקט אושר כנדרש במליאת המועצה•
ייתכן כי לא תועד  . לדברי המועצה הנושא הובא למליאה. אלף בתקציב הפרויקט426-ניתן הסבר למליאה לגבי תוספת של כ

.בפרוטוקול
ולפיכך במידה ויוחלט על ביצוע . הביקורת מבקשת לציין כי הסכום אשר מוערך בטבלה לביצוע האודיטוריום איננו הסכום הסופי•

.הרי שתקציב הפרויקט יגדל, (ביצוע שלב זה מותנה בגיוס תרומות, כיום)האודיטוריום 



בטיחות-הערות מרכזיות 
/ אגףד"מס

מחלקה

הביקורתמעקב המלצהפרוט הערהנושא

היקף בטיחות1

מעורבות  

ממונה  

בטיחות  

בפרויקט

על פי סיכומי סיור באתר נראה כי הממונה על הבטיחות היה באתר  

(.  כשנה)הבנייה ארבע פעמים מאז החלה הבנייה בפועל 

נכחה באחד מהסיורים עם ממונה הבטיחות ונמצא כי עובדים  הביקורת 

אינם חובשים קסדות מגן ואמצעים אחרים במידת הצורך כגון משקפי  

בעת הסיור במקום . )כמו כן אין מעקות בעת עבודה בגובה כנדרש. מגן

(.המפקח של חברת ניהול הפרויקטים היה בחופש

המליצה  הביקורת 

לבחון ולקבוע מהי  

כמות ביקורים סבירה 

של ממונה בטיחות  

באתר הבנייה מבואות  

.הנגב

המועצה תבחן את 

נושא הסבירות 

האופטימלית  

לתדירות ביקורים של  

,  ממונה בטיחות

בהתאם לרמת הסיכון  

.של הפרויקט

/  הנדסה2

ממונה  

בטיחות

עמידה בתנאי  

בטיחות וחוזה  

–מול קבלן 

הימצאות  

מנהל עבודה 

.בשטח

6בסיור במקום נמצא כי שער האתר היה פתוח לרווחה באתר שהו 

.  עובדים ללא מנהל עבודה וללא מפקח

.המפקח לא נכח במקום בשני המועדים בהם הייתה הביקורת בשטח

כי  המליצה הביקורת 

המועצה תוודא כי הקבלן  

עומד בהתחייבותו  

בהסכם וכי לא מתבצעת  

עבודה במקום בו לא  

.נמצא מנהל עבודה

י  "הנושא חודד ע

מנהל מחלקת הנדסה 

.ח"במהלך הכנת הדו



יעוץ  –הערות מרכזיות 
בטיחות/הנדסה/גזברות/משפטי

/ אגףד"מס

מחלקה

מעקב  המלצהפרוט הערהנושא

הביקורת
ייעוץ  1

משפטי

הסכם העדר  

ניגוד עניינים  

מול יועצים

לא נקבע בהסכמים עם היועצים כי הם  

מחויבים במילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד  

י חוזר "עניינים כתנאי להעסקתם כנדרש עפ

.  2011ל משרד הפנים מאפריל "מנכ

הביקורת ממליצה כי המועצה  

תכניס לנוהל העבודה מול יועצים  

ולהסכמים עם היועצים את  

.  חתימתם על טופס ניגוד עניינים

הנושא הועבר  

לייעוץ  

.המשפטי

/  גזברות2

יעוץ  

/  משפטי

הנדסה

סעיף  עידכון

הביטוח 

בהסכם מול 

יועצים

בבחינת ההסכמים מול היועצים נמצא כי  

מדובר בהסכם מדף אשר משתנים בו פרטים  

נמצא  . מעטים כגון שם היועץ תנאי תשלום ועוד

נמצאה טעות  הביטוח בסעיף כי בהסכם 

.בהפנייה

מומלץ לבחון שוב את ההסכם  

וכן לבחון  . מול היועצים ולעדכנו

האם ישנו סיכון ביטוחי עקב  

.טעות זו

הנושא תוקן  

תוך כדי  

העבודה על  

ח"הדו



יעוץ  –הערות מרכזיות 
המשך-בטיחות /הנדסה/גזברות/משפטי

/ אגףד"מס

מחלקה

מעקב  המלצהפרוט הערהנושא

הביקורת
ייעוץ  3

/  משפטי 

בטיחות

עידכון 

טופס נספח  

בטיחות

על מנת  , אולם. הקבלן חתום כנדרש על נספח הבטיחות

על פי הנחיות משרד  , שהאזור יוגדר תחת אחריות הקבלן

יש צורך ביידוע , בפקודת הבטיחות192העבודה סעיף 

.מפקח עבודה ראשי ממשרד העבודה

כי היועצים  המליצה הביקורת 

המשפטיים של המועצה יעדכנו את  

.נספח הבטיחות עליו חתום הקבלן

הנושא הועבר  

ליעוץ המשפטי  

להוספת נושא  

זה לנספח  

.הבטיחות

ייעוץ  4

/  משפטי 

הנדסה

הסכם מול  

חברת  

הפיקוח

בהסכם ישנו פירוט הפעילות של חברת ניהול הפרויקטים  

אולם אין בהסכם הגדרה ברורה כי המפקח  ממונה גם על  

ולכן במידה ויקרה אסון לא  . קיום הוראות ונהלי בטיחות

על  ( אחריות מקצועית)8ניתן יהיה להשית את סעיף 

.הפיקוח

כי הייעוץ המשפטי  המליצה הביקורת 

יבחן נושא זה ויכניס להסכמים עם  

חברות הפיקוח הגדרות ברורות לגבי  

אחריות הפיקוח בנושא קיום הוראות  

.בטיחות

הנושא יועבר  

לבחינת  

היועצים  

המשפטיים  

.להמשך



סיכום
נערכואשרהגדוליםמהפרויקטיםאחדהינו"הנגבמבואות"ספרביתלבנייתהבנייהפרויקט•

.התהליךלליווישוניםמתחומיםיועציםנשכרוזאתבעקבות.במועצה

חברתובאמצעותהנדסהבמחלקתבקפידהמנוהלהתהליךכינמצאהביקורתבמסגרת•

חלקםאשרשוניםליקוייםנמצאו,הביקורתבמהלך,זאתעםיחד.לפרויקטשנשכרההפיקוח

גוףולהוותלסייעתפקידםאשרהמועצהמחלקותשלבפרויקטמספקתלאממעורבותנבעו

כדיתוךתוקנוההערותמרבית.(בטחון,בטיחות,גזברותמחלקתכגון).ומייעץמבקרמקצועי

.הביקורתח"דועלעבודה

.ההמלצותויישוםזהח"דובהכנתסיועםעלהמועצהעובדילכלמודההביקורת•


