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 ר כבישי� ומדרכות "ביצוע ורישו� של תב

 1995בשנת 
 
 
 

 כללי ....1111
סלילת כבישי� (סבא מבצעת מדי שנה עבודות פיתוח תשתיות �עירית כפר
 .בהיקפי� משמעותיי�) 'ביוב וכד, תיעול, ומדרכות

פי המלצת אג� �העבודות מתבצעות במסגרת תוכניות ביצוע שנתיות על
 העיר ועל פי מסגרת תקציבי� בלתי ההנדסה ועל פי צרכי ההתפתחות של

יה ביחד ע� התקציב השנתי ירגילי� המקבלי� את אישור מועצת העיר
� .השוט

 
יה לביצוע עבודות ייה את נושא מכרזי העיריבמהל� השנה בדק מבקר העיר

רי� "ניהול תב, סלילת כבישי� ומדרכות תו� התייחסות לעריכת מכרזי� 
 .'וכד 

  ההיק� הכספי
	 רי"תב ....1.11.11.11.1
 1995במש� שנת ) 74(� בפרק נכסי� ציבוריי� רי"ביצוע תבכ "סה

מתו� ). ב"מצ' פירוט ראה נספח ב. (ח" אלפי ש23,139 �הסתכ� ב
, בפרק זה, ח" ש� אל88,759 של 1995רי� בשנת "ביצוע כללי של תב
בפרויקטי� הקשורי� לביצוע פיתוח , בעיקר, הביקורת התמקדה

 .ושיפו* כבישי� ומדרכות

 מכרזי	 ....1.21.21.21.2
 עד 62/94ממספר ,  מכרזי�38 נדונו  בוועדת  מכרזי� 1995 בשנת
 . מכרזי� פומביי�30 � מכרזי זוטא ו 8 מה� 99/95

שיפוצי� , רמזור צומת: כגו., מכרזי הזוטא התייחסו לעבודות שונות
רועי� ייצור ואספקת רהיטי� ושרותי תאורה והגברה לא, בבתי ספר

 .שוני�
פו* כבישי� ומדרכות מפורטי� המכרזי� הקשורי� לנושא פיתוח ושי

 �: להל.7בטבלאות שבסעי
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  של 1994ח מפורט לשנת "ליקויי	 שצויינו בדו ....1.31.31.31.3
 :משרד הפני	 י"רואי החשבו� שמונו ע

 

 .ביצוע פרויקטי� ללא מכרז   .1

סטייה מהותית בי. הסכו� שנחת� בחוזה לבי. התשלו� לקבל.    .2
 .בפועל

י "ר ע" התבחתימת חוזה או מת. צו להתחלת עבודה לפני אשור   .3
 .יה ומשרד הפני�ימועצת העיר

סוי ביטוחי לקבל. לפני תחילת העבודה ועד סיו� יאי הקפדה על כ   .4
 .העבודות בפועל

 .אי הקפדה על לקיחת ערבות ביצוע בשיעור הדרוש   .5

 . מהקבל.10%אי הקפדה על לקיחת ערבות בס�    .6

 .רי�"העברות בי. תב   .7

 . העבודהת פיצויי� מהקבל. המאחר במסירתיאי הקפדה על גבי   .8
 

 קו� ליקויי	ימעקב אחר ת ....1.41.41.41.4

 
 

ת וח"קו� ליקויי	 שצויינו בדויבמסגרת הביקורת נער  מעקב אחר ת
 ביקורת קודמי	

 
צויי. ") יהימכרזי העיר" פרק � 35עמוד (יה י של מבקר העיר18' ח מס"בדו

 וזאת 1995ב המכרזי� בגי. כבישי� ומדרכות בשנת וכי שני קבלני� זכו בר
 .ח משרד הפני�"ידי דו�ועלו ג� עלבדומה לממצאי� שה

רי	 "ליקויי	 בתקשורת בי� האחראיי	 לנושא ביצוע ורישו	 תב ....2222
 כבישי	 ומדרכות בנושא

 
האחריות לנושא ההתקשרות ע� קבלני� לביצוע עבודות בגי. כבישי� 

 :יהיומדרכות מתחלקת בי. מספר מחלקות בעיר
 

חירת הקבל.  הוצאת מכרזי� וב האחראית לנהל� מחלקת רכש ואספקה .1
 .הזוכה במכרז

הכנת מפרטי� ,  האחראי להכנת תוכנית העבודה השנתית� אג� ההנדסה .2
 .שור חשבונות הקבל.ימעקב אחר ביצוע החוזי� וא, למכרזי�

: אחראי על שני תחומי�� אג� הכספי	 .3
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 וקביעת , המעקב אחר תקציבי� בלתי רגילי� שאושרו לניהו .א

 . ני�חוס של חוזי� שנחתמו לתקציבי� שויהי

רישו� בספרי הנהלת החשבונות של חשבונות קבלני� שאושרו  .ב
 . ההנדסהאג�י "לתשלו� ע

 

ממצאי הביקורת מצביעי� על כ� כי פיצול האחריות וליקויי� 
בתקשורת בי. המחלקות העוסקות במעקב אחר תכנו. ביצוע ורישו� 

 :י סוגי בעיותתהפרויקטי� שנבדקו גור� לש
 

 ומפורט באופ. שיכול להוות בסיס לקבלת י.יקושי בקבלת מידע ממו )1
 .יהירג הבכיר בעירי הד"החלטות ע

 .ליקויי� הנובעי� מפיצול אחריות לנושא מסוי� בי. שני גורמי� )2

 
 

 הגדלת הסכו	 המוצג כהכנסות מהשתתפות בעלי	 בתקציבי	 ....3333
 בלתי רגילי	

 

חות הכספיי� נועדו לשמש גורמי� חיצוניי� ומקבלי "הנתוני� המוצגי� בדו
נוהלי רישו� . חות"החלטות המתבססי� על הנתוני� כפי שה� רשומי� בדו

חות הכספיי� אכ. משק� את "ודיווח נועדו לוודא כי הרשו� והמוצג בדו
 .הביצוע בפועל לפי כללי� חשבונאי� מקובלי�

כאשר סכומי� רשומי� בפרק או סעי� שאינ� מתאימי� עלול הדבר לגרו� 
 .� חיצוניי� ומקבלי החלטותי גורמי"לטעות בהבנת הנתוני� ע

 :פירוט הממצאי	 ....3.13.13.13.1
 

בשנת ) 94כבישי� ומדרכות  (956ר "בכרטיס הוצאות בגי. תב .1
ח בפרק עבודות " אלפי ש3,080 נרשמה הוצאה בס� 1995

ווה העברה יסכו� זה לא היה תשלו� לקבל. אלא ה. קבלניות
 ".קר. החזרי�"לכרטיס 
להעברת " כרטיס מסלקה"משמש מעי. " קר. החזרי�"כרטיס 

רי� ה. "לכרטיס זה הועברו עודפי תב. י�ר"עודפי� בי. תב
 .1996 וה. בשנת 1995בשנת 

מועברי� סכומי� שמקור� בעודפי " קר. החזרי�"מכרטיס 
רי� פעילי� וה� נרשמי� כהכנסה "י� סגורי� לתבר"תב

).'ראה נספח ה" (מהשתתפות בעלי�"הנובעת 
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 1995בשנת ) 1994 ניקוז  (955ר "בכרטיס הוצאות בגי. תב .2
ח בפרק עבודות " אלפי ש1,794נרשמו הוצאות בסכו� כולל של 

סכו� זה לא היה תשלו� לקבל. אלא הווה העברה . קבלניות
 ".קר. לניקוז"לכרטיס 

המוזכר לעיל משמש ג� הוא " קר. ההחזרי�"כרטיס זה כמו 
 .רי�"להעברת עודפי� בי. תב" מסלקה"מעי. כרטיס 

  1995רי� פעילי� בשנת "ברו סכומי� לתבהוע" קר. הניקוז"מ
 בסעיפי� של השתתפות בעלי� והכנסות מקרנות 1996 �ו

 ).'ראה נספח ה. (טל השבחהיה �הרשות 

 סיכו	 ....3.23.23.23.2
 הגדילה ,  לעיל2 � ו1שיטת הרישו� המפורטת בסעיפי� קטני� 

רי� בשנת "בתב" הוצאות הקבלניות"ח ה. את ה" אלפי ש8,744 �בכ
שתתפות הבעלי� והכנסות מקרנות את ההכנסות מה וה. 1995

 .רי� מעבר להכנסות ולהוצאות בפועל"הרשות בתב
סכו� ההגדלה גור� להגדלה באחוזי� משמעותיי� של הנתוני� 

 1995ח הכספי של "כוז תקציבי� בלתי רגילי� הכלול בדויח ר"בדו
 :כמפורט להל.

 
 ההגדלה המוטעית %

מתו� הסכו� המוצג 
 ח"בדו

ת יעסכו� ההגדלה המוט
 ח"כלולה בדוה
 )ח"אלפי ש(

 
ח "סכו� המוצג בדו

 )ח"אלפי ש(

 
� הסעי

 
41% 

 
4,874 

 
11,784 

 
 השתתפות בעלי�

 תשלומי� בגי. 32,139 4,874 21%
 בוריי�ינכסי� צ

 
 

 המלצות ....3.33.33.33.3
 

מומל* לשקול קביעת נוהל רישו� של העברת עודפי� הנותרי�          .1
ר "ו תברי� כהקטנה של הכנסות באות"בכרטיסי הכנסות מתב

ולא כהגדלת הוצאות כפי (בעת העברת� לקרנות הרשות 
צורת רישו� זו תבטיח כי הנתוני� המוצגי� ). שמפורט לעיל

חות הרשות ישקפו את היק� הפעילות שהיה בפועל "בדו
 .רי� ללא תוספות הנובעות מפעולות רישומיות"בתב

  טר� פורס� אנו1995ח הכספי המבוקר לשנת ". שהדוומכיו         .2
ממליצי� לשקול אפשרות של עריכת בדיקה בשיתו� ע� רואה 

 . �רי"החשבו. לגבי אופ. ביצוע רישומי� בתב
זאת על מנת לתק. את הרישומי� כ� שהנתוני� המוצגי� 

ת הכספיי� ישקפו את היקפי הכנסות וההוצאות שהיו חו"בדו
.בפועל בגי. תקציבי� בלתי רגילי�
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 .ותרי� לקרנות הרש"העברת עודפי תב
 
 

 �סעי
תקציבי אליו 
 �הועבר העוד

 מהקר.

סכו� 
 ח"אלפי ש

ר "תב' מס
אליו הועבר 
סכומי� 
 מהקר.

קר. הרשות 
אליו הועבר 

� העוד

סעי� תקציבי בו 
נרשמה העברת 
 העוד� לקר.

ר "התב' מס
בו היה 
� העוד

סכו� 
 � העוד
 ח"אלפי ש

   השתתפות 
 בעלי�

   השתתפות 
 בעלי�

  

1,500 
1,600 

983 
1085 

ר. ק
 החזרי�

 3,080.   1 956 עבודות קבלניות
_   _         

הכנסות 
מקרנות 
 הרשות

 קר. לניקוז 1088 4,000
 קר. לניקוז

 עבודות קבלניות
 עבודות קבלניות

955 
955 

2   .1,023 
      
771__ 
      

1,794_ 
 

                 
 כ  "סה
      4,874 
 

 
 

 ה יי גזבר העירי"זו נתקבלה עהביקורת מבקשת לציי. כי המלצתה 
 .נחה את הנהלת החשבונות לבצע את התיקוני� הדרושי�יאשר ה

דבר , 1996ח הכספי המבוקר לשנת "התיקו. ימצא ביטויי� בדו
 רי� בביצוע "שמקובל על דעת הביקורת במיוחד שמדובר בתב

 .רב שנתי
 

 ליקויי	 בנהלי הרישו	 של חוזי פיתוח במערכת המחשב ....4444

 כללי ....4.14.14.14.1
ת� חוזה ע� קבל. לביצוע עבודות במסגרת תקציב בלתי כאשר נח

ני יסג. הגזבר לעני. נתוני החוזה נרשמי� במערכת המחשב, רגיל
חוס הסכו� הכולל יקובע את אופ. י") מנהל התקציב"להל. (תקציב 

 .פי הנחית המחלקה�של החוזה ורישומו לתקציבי� הבלתי רגילי� על

 :הממצאי	 ....4.24.24.24.2
 

  בגי� פרויקט אחד במספר תקציבי	 בלתיפיצול רישו	 הוצאות.    א  
   רגילי	          

 
 .א.פ.י.ב' ח ע� חב" ש1,097,720 ס" ע96/95' נבדק חוזה מס .1

.הראשוני�' קוז ראשי ברחית מוביל נילביצוע בני
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 :ר"נקבע כי סכו� החוזה ירש� לשני כרטיסי תב       .2
 

 ר"תב' מס ח"סכו� בש 
 487,120 1008 
 610,600 955 

 1,097,720 כ"סה
======= 

 

 
 

י� שוני� ר"פיצול זה של רישו� ההוצאה בגי. פרויקט אחד לשני תב   .3
על המעקב אחר ביצוע התשלומי� בגי. הפרויקט ועל מעקב , מקשה

 .נאות אחר עמידה במסגרת התקציבית

 
 אי התאמה בי� סכו	 בחוזה חתו	 ובי� הרשו	 במערכת המחשוב. ב
 

' ח ע� חב" ש979,817ס " ע97/95' נבדק אופ. רישו� חוזה מס .1
 .קדומי�' לביצוע עבודות פיתוח סלילה ותאורה ברח. א.פ.י.ב

. ח" ש613,450הסכו� שנרש� במערכת בגי. חוזה זה הוא ס�  .2
 .95 כבישי� � 1009ר "הסעי� התקציבי שנקבע הוא תב

לפי הרישו� שהוצג לביקורת אי. התאמה בי. סכו� החוזה  .3
 .י שנקלט במערכת הממוחשבתשנחת� לבי. סכו� החוזה כפ

אי התאמה בי. סכו� החוזה בפועל לסכו� כפי שנקלט במערכת  .4
בית בניהול תקציבי הפיתוח המחשוב מקשה על הבקרה התקצי

 ).ר"בת(

 
 המלצות .   ג 

 
 ר אחד"נוהל לרישו	 חוזה בתב.    1

מומל* לשקול קביעת נוהל המחייב רישו� הוצאות בגי. חוזה 
 .ר אחד בלבד"תוח לכרטיס תבמסוי� בתחו� הפי

קבי בכרטיס הנהלת החשבונות יתרו� לבקרה נאותה על רישו� ע
 .התשלומי� המבוצעי� במסגרת החוזה הספציפי

 
  החוזהלסכו	נוהל בקרה להתאמת הרישו	 במערכת המחשב  .2

 בפועל
מומל* לשקול קביעת נוהלי בקרה שימנעו אי התאמה בי. רישו� 

חשבת לבי. פרטי החוזה החתו� פרטי החוזה במערכת הממו
.בפועל
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 חוסר תאו	 בי� מחלקת הנהלת החשבונות לבי� מנהל התקציב ....5555

 כללי ....5.15.15.15.1
קובע לגבי כל חוזה שנחת� ) יני תקציביסג. הגזבר לענ(מנהל התקציב 

 . לאיזה תקציב מאושר ירש� כל חוזה�בגי. תקציבי� בלתי רגילי� 
 אג� עובדי י"הרישו� של פעילות בפועל לכרטיסי� נעשה ה. ע

 .י מחלקת הנהלת החשבונות"ההנדסה וה. ע
או� בי. הגורמי� השוני� עלול לגרו� לרישומי� מוטעי� יחוסר ת

 .י�ר"בכרטיסי התב

 קוזי	 בגי� נרי"רישו	 תשלומי	 לתב ....5.25.25.25.2
 

י מנהלת החשבונות "עול כפי שפורט עיקוז ותי� בגי. נרי"סגירת תב
 :הראשית נעשית כדלקמ.

י העברת "י� ער" סוגרת את התבמנהלת החשבונות הראשית   .1
הד. בהגדלת ,  לעיל3ראה סעי� . (עוליהיתרה שטר� נוצלה לקר. ת

 ).סכו� המוצג כהכנסות מהשתתפות בעלי�

  יש לרשו� תשלומי� בגי. " קודמת"ר בגי. שנה "לאחר סגירת התב  .2
 ר הפעיל הרלוונטי לשנה "פרויקטי� שוטפי� לחובת כרטיס התב 
 .השוטפת  

ני תקציב יראה של סג� הגזבר לעניהו 
עיקרי הממצאי	  ....5.35.35.35.3
 י מנהלת החשבונות הראשית"להפעלת כרטיס שנסגר ע

בכרטיס זה נרשמו . 955' ר מס" נרשמו בתב94קוז יתשלומי� בגי. נ   .1
 .1995 � ו1994פעולות בשני� 

י "י מנהלת החשבונות הראשית ע" נסגר הכרטיס ע1995בסו� שנת    .2
 .העברת היתרה לקר. הניקוז

ית מוביל יבנ (96/95'  תשלומי� בגי. חוזה מס נרשמו1996בשנת    .3
י מנהלת החשבונות "לכרטיס שנסגר ע) הראשוני�' ראשי רח
 .הראשית

 
יני ינעשה לפי הוראה של סג. הגזבר לענ" הסגור"הרישו� בכרטיס    .4

תקציב הקובע את אופ. רישו� ההוצאות בגי. כל חוזה בכרטיסי 
 .ר השוני�"התב

 
 �לא תאו� בי. הגורמי� השוני� ל�המשמעות של צורת רישו� זו    .5

 , י הדרג הניהולי"יכולה להיות לה השפעה על קבלת החלטות ע
. ידי כ� שהוצאות אינ. נרשמות לכרטיסי� הפעילי� הרלוונטי��על

מקבל החלטות המתבסס רק על הרישו� בכרטיסי� הפעילי� עלול 
וזאת כאשר , להסיק כי ההוצאות נמוכות והתקציבי� טר� נוצלו

לק מההוצאות נרשמו לכרטיסי� ישני� שאינ� אמורי� בפועל ח
.להיות פעילי�
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 המלצה ....5.45.45.45.4
 

 .ר"קביעת נוהל של סגירת כרטיס תב
ר הכולל את "מומל* לשקול קביעת נוהל של סגירת כרטיס תב

 :האלמנטי� הבאי�
 

העברת המידע על הכרטיסי� שנסגרו מהנהלת החשבונות לסג.    .1
 .ני תקציביהגזבר לעני

 .ר שנסגרו"ישו� פעולות בכרטיסי תבאפשרות לחסו� ר   .2

 
יהיה אחראי על התיאו� , העומד בראש אג� הכספי�, יהיגזבר העיר

 .בי. הגורמי� השוני� באגפו ועל נכונות הפעולות בספרי�
 

 1995 תוכנית עבודה 
כבישי	 ומדרכות  ....6666

 כללי ....6.16.16.16.1
בתחילת כל שנה אג� ההנדסה מכי. תוכנית עבודה שנתית המקבלת 

 .הייריאת אשור הנהלת הע
, תוכנית העבודה כוללת פרטי� בדבר הרחובות בה. תבוצע העבודה

 .לוח הזמני� משוער לפיו תבוצע העבודה ואומד. עלות העבודה
 . בנוס� לגבי כל פרויקט מצויי. ש� הגו� המתכנ. והגו� המפקח

חס יפרק זה מתי. הכנת מכרזי� מתבצעת על סמ� תוכנית העבודה
בתוכנית . 1995 ומדרכות לשנת לתוכנית העבודה בנושא כבישי�

 העבודה עשרי� וארבע פרויקטי� בעלות כוללת משוערת של 
 : ח"ליוני שי מ6.5 �כ
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 1995 תכנית עבודה 
מדרכות / כבישי	 

 'מס רחוב ח"אומד. בש

  .1 עמיאל 160,000

  .2 רופי. 400,000

  .3 )המשוררת(בלובשטיי. רחל  350,000

  .4 חצרות הדר 472,000

  .5 בלו�לילנ 160,000

  .6 פר* 260,000

  .7 קרל נטר 160,000

  .8 לוי. 75,000

  .9 )השלמה(סירקי.  151,000

 .10 שלו� עליכ� 188,000

 .11 פרצת דר� חדשה+ פרישמ.  298,000

 .12 לסל 146,000

 .13 23�25 משלו� עליכ� �דר� ללא מוצא  50,000

 .14 3. מ.ב 500,000

 .15 1. מ.ב 500,000

 .16 י ליהודה"שביל בי. רש 50,000

 .17 צפו.. ת.א 250,000

 .18 שוק+ רמז  50,000

 .19  לופב.�בורוכוב  150,000

 .20 חביבה ריי� 450,000

 .21 פריצות דר�+ שוני� ' רח 200,000

 .22  גאולה� שחר �ככרות  750,000

 .23 קדומי� 372,000

 .24 10 / 21/ כס  400,000

 ח" ש6,542,000
======== 

  כ אומד� ביצוע"סה
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 עיקרי הממצאי	 ....6.26.26.26.2

� בגי. רחוב מסויי� והביצוע בפועל ברחוב מכרז וחוזה ה ....6.2.16.2.16.2.16.2.1
בגי. מספר פרויקטי� הוצאו מכרזי� וא� נחתמו . אחר

. חוזי� א� בפועל לא בוצעה עבודה לפי תוכנית העבודה
 :לדוגמא

 העבודה בפועל בוצעה במספר רחובות �קדומי�'  ברח23' עבודה מס .א
 .א� לא ברחוב קדומי�

צפו. אלא . ת.ל לא בוצעה בא העבודה בפוע�צפו.. ת. א17' עבודה מס .ב
 .במקומות אחרי�

 

האלה פוגעות בנוהל התקי. ובבקרה הנאותה בשני " ההעברות"
 :תחומי� עיקריי� כמפורט להל.

 
 .פגיעה ברלוונטיות של הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז .

כאשר מכרז יוצא בגי. רחוב שתנאי העבודה בו קשי� : לדוגמא
בפועל מתבצעת ברחוב ע� תנאי בגלל תנועה מרובה והעבודה 

יתכ. וא� יש קבלני� שלא ניגשו כלל למכרז . (עבודה קלי� יותר
 ).יתי של הרחוב המוזכר במכרזיבגלל אותו אופי בע

המעקב אחר ביצוע פרויקטי� נפגע מאחר והרישו� בספרי  .
הרישו� מתבצע על סמ� החוזה . החשבונות יכול להיות מטעה

מבוצעי� בגי. כל חוזה מוזכר ש� שנחת� ובפרטי� של תשלומי� ה
הפרויקט כפי שהוא רשו� בחוזה ולא ש� הפרויקט המבוצע 

 .בפועל

 פרויקט הכלול בתוכנית העבודה אשר לא הוצא בגינו מכרז ....6.2.26.2.26.2.26.2.2
רופי. באומד. של '  בתוכנית העבודה ברח2' בגי. עבודה מס

 .ח לא הוצא מכרז כלל" אל� ש400


יצוע בפועל אי התאמה בי� הרישו	 בתוכנית לבי� הב ....6.2.36.2.36.2.36.2.3  
 לגבי תכנו� ופיקוח

במספר פרויקטי� ישנה אי התאמה בי. ש� הגו� המתכנ. 
או המפקח הרשו� בתוכנית העבודה לבי. הגו� שנבחר 

 .לבצע את העבודה בפועל
התכנו. לפי , רחל המשוררת' ברח, 3' פרויקט מס: לדוגמא

ראובני ובפועל . י ר"תוכנית העבודה היה אמור להתבצע ע
.התכנו. נמסרה לדרימר אעבודת 
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 ריכוז מספר תחומי אחריות בידי נושא תפקיד אחד ....6.2.46.2.46.2.46.2.4
י "בחירת הגופי� המתכנני� והמפקחי� והפעלת� נעשית ע

סג. מהנדס הרשות וכ. לגבי אישור סופי של חשבונות 
, בעיקר הקטני� יותר, �לגבי חלק מהפרויקטי. (הקבלני�

י עובדי " עכנו. והפיקוח מבוצעות באופ. ישירעבודות הת
 ).אג� ההנדסה

ריכוז כל הפונקציות באחריות של נושא תפקיד אחד מקשה 
על קיו� נהלי בקרה נאותי� המבוססי� על הפרדת 

 .תפקידי� וסמכויות

 המלצות ....6.36.36.36.3

  נוהל במקרה של אי ביצוע פרויקט ....6.3.16.3.16.3.16.3.1
מומל* לשקול קביעת נוהל במקרה של החלטה על אי ביצוע 

הנוהל . נו חוזהפרויקט שהוצא בגינו מכרז ונחת� בגי
 :יתייחס למספר נושאי�

 .אופ. מת. הפיצוי לקבל. שחת� על החוזה .א

הנחיות ברורות שימנעו ככל האפשר הכנת מכרז וחתימה על החוזה  .ב
 .כאשר יש גורמי� שיכולי� למנוע את ביצוע העבודה בפועל

של ביצוע לפי חוזה בגי. רחוב אחד לביצוע ברחוב " העברה"איסור   .ג
 .אחר

 וי בבחירת הגו� המתכנ� או המפקחנוהל לשינ ....6.3.26.3.26.3.26.3.2
שור ימומל* לשקול אפשרות של קביעת נוהל לקבלת א

מגור� מוסמ� לשינוי הבחירה של הגו� המתכנ. או המפקח 
 .בניגוד למפורט בתוכנית העבודה השנתית, על פרויקט

 הפרדה בי� תחומי תכנו� פיקוח ואישור חשבונות ....6.3.36.3.36.3.36.3.3
לתחומי מומל* לשקול אפשרות של הפרדה בי. האחריות 

תחומי . שור סופי של חשבונות קבלני�יהפיקוח וא, התכנו.
אחריות אלה מרוכזי� היו� בידי נושא תפקיד אחד 

פיצול האחריות יקל על קיו� נהלי בקרה נאותי� . יהיבעיר
 .באג� ההנדסה

 בדיקה מעבדתית של איכות הביצוע ....6.3.46.3.46.3.46.3.4
מומל* לכלול בחוזה ע� הקבלני� המבצעי� סעי� אשר 

אשר ,  לערו� על חשבונו בדיקות מעבדתיותיחייב את הקבל.
יעידו על  איכות עבודתו ולמסור את ממצאי הבדיקה כתנאי 

 .לביצוע התשלומי� הסופיי�
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  ה מהותית בי� סכו	 האומד� בגי� מכרזי	 וסכו	יסטי ....7777
 ההצעה הזולה

 כללי ....7.17.17.17.1
יה נערכת השוואה בי. יבעת קבלת הצעות מחיר למכרזי� של העיר

  לבי. אומד. הנית. על ידי בעלי מקצוע ההצעות השונות שנתקבלו
 .הימטע� העירי
ואה היא לוודא סבירות ההצעות ולמנוע מצבי� של ומטרת ההש

 : במקרי� הבאי�, קבלת ההצעה הזולה ביותר

במקרה (כאשר יש ספק לגבי יכולת הקבל. לעמוד במחירי� שהוצעו  )1
 ). של מחיר נמו� מאוד

  .מחירי� בי. הקבלני�" או�ית"א� יש חשש ל )2

במקרה של מחיר גבוה מהותית מהאומד. במקרי� אלה קיימת  )3
 .אפשרות לבחור הצעה שהיא אינה ההצעה הזולה ביותר

 פירוט הממצאי	 ....7.27.27.27.2

 1995ה בי� האומד� להצעה הזולה בשנת יהסטי .א
 עלו 1995קוז בשנת יבבדיקת מכרזי� בגי. כבישי� מדרכות ונ

 :מצאי� הבאי�המ

ה ביותר עלתה ביותר  בוטל כי ההצעה הזול88\95מכרז מספר  )1
 .למכרז זה ניגשו שני קבלני� בלבד.  על האומד.70%מ 

   מסכו� 30% � סכו� ההצעה הזולה נמו� בכ86\95במכרז   )2
 .האומד. 

מתו� שבע מכרזי� שנחת� בגינ� חוזה בחמש מקרי� סכו�  )3
ההצעה הזולה ביותר היתה נמוכה משמעותית מסכו� 

 .האומד.

סכומי� של ההצעה ואה של ס� סכומי האומד. לס� הומהש )4
 16% �הזולה ביותר עולה כי סכו� ההצעות הזולות נמו� בכ

 .מסכו� האומדני�

 1996 ה בי� אומד� להצעה הזולה ביותר בשנתיהסטי   .ב

  קוז אשר בוצעו ימדרכות ונ, בבדיקת מדג� מהמכרזי� בגי. כבישי�  
 : עלו הממצאי� הבאי�1996בשנת   

. מסכו� האומד.38% � סכו� ההצעה הזולה נמו� בכ123\96במכרז  )1
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 מקרי� סכו� ההצעה הזולה ביותר 4 � מכרזי� שנבדקו ב6מתו�  )2
 .היתה נמוכה משמעותית מסכו� האומד.

 

ואה של ס� סכומי האומד. לס� הסכומי� של ההצעה הזולה ומהש )3
 מסכו� 12% �ביותר עולה כי סכו� ההצעות הזולות נמו� בכ

 .האומדני�

 
 איכות ואמינות  לדעת הביקורת מצבי� כאלה מצביעי� על

 .נמוכות של האומדני� הנערכי� והמוגשי� לועדת המכרזי�
 


המלצה  ....7.37.37.37.3�  קביעת נהלי עבודה להכנת אומד
י בעל מקצוע לבחינת סבירות הצעות "השימוש באומד. שהוכ. ע

 .הוא כלי חשוב בידי מקבלי ההחלטות, המחיר המוגשות 
ת פוגע קיו� סטיות מהותיות בי. האומד. לבי. ההצעות המוגשו

 .הוליי�יביעילות של השימוש באומד. לצרכי� נ
מומל* לשקול קביעת נוהל להכנת אומדני� ובדיקת� בהתבסס על 

 .מחירי� עדכניי� כפי שה� באי� לידי ביטוי בחוזי� שנחתמו
 

להל. מובאות דוגמאות של אומדני� וסטיות ה. לגבי מכרזי� אשר 
 :1996 וה. בשנת 1995נערכו בשנת 

 
 ית בי� סכו	 האומד� בגי� מכרזי	 וסכו	 ההצעה הזולהיה מהותיסט

 *1995כבישי	 ומדרכות   .א

 

 
  %�ה ביהסטי

 
  סכו� אומד. 

 מ"כולל מע

  סכו� ההצעה 
הזולה כולל      

 מ"מע    

 

 
 מכרז' מס

21%� 380,387 298,793 95\75 1.  

14%� 821,308 703,828 95\81 2.  

4%+ 338,142 351,392 95\83 3.  

30%�    1,845,429    1,284,332 95\86 4.  

13%�    1,120,614 979,817 95\87 5.  

16%�  525,775 442,383 95\93 6.  

10%+ 595,618 657,671 95\99 7.  

  16%� 
 ==== 

   5,627,273 
====== 

   4,718,216  
======  

 כ"  סה
 

 
.ל האומד�ע 70% 
לא נכלל ברשימה זו מכרז שבוטל כי ההצעה הזולה עלתה ביותר מ* 
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 1996כרזי כבישי	 ומדרכות מדג	 מ

 יה יהסט
 %ב 

 �סכו	 אומד
 מ"כולל מע

סכו	 ההצעה 
הזולה כולל 

 מ"מע
 

   מכרז'מס

21%� 653,632 515,221 96\108 1. 

8%+ 519,433 559,226 117/96 2. 

22%� 738,516 572,531 118/96 3. 

15%� 182,941 156,005 120/96 4. 

38%� 600,222 373,534 123/96 5. 

15%+ 
 

688,171 
 

789,897 
 

129/96 6. 

כ"סה 2,966,414 3,382,915 �12%   

===== ======
= 

=======   

 התאמת כתבי כמויות לדרישת הפרויקט בפועל ולחשבונות ....8888
 המוגשי	

 כללי ....8.18.18.18.1
לכל מכרז עבור ביצוע כבישי� ומדרכות מצור� כתב כמויות המפרט 

, רוקי�יעבודות הכנה ופ, גו.את סוג העבודה שיש לבצע לפי פרקי� כ
לכל סעי� מפורטת ג� הכמות הנדרשת .עבודות אספלט, עבודות עפר

השוואת הצעות המחיר השונות המוגשות בגי. כל  .לביצוע החוזה
. מכרז נעשית לגבי ס� כל העלויות כפי שה. מפורטות בכתב הכמויות

הכנה של כתב  .בדר� כלל ההצעה הזולה ביותר היא ההצעה שנבחרת
ויות המתאי� לדרישות הפרויקט בפועל חשובה על מנת לוודא כמ
בחר ההצעה שהיא אכ. הזולה ביותר לביצוע הפרויקט וזאת ישת

. במיוחד כאשר פערי המחירי� בי. ההצעות השונות הינ� זניחי�
ינות בכתב יביצוע עבודה בפועל בכמויות השונות מהכמויות המצו

ו. המוגש על סמ� הכמויות המצור� למכרז גור� לכ� שס� החשב
 .י. בחוזהיחוזה שונה מהסכו� המצו

 עיקרי הממצאי	 ....8.28.28.28.2
עלו מספר ממצאי� המצביעי� על , בבדיקה שנערכה על ידי הביקורת

ליקויי� שוני� בהכנת כתבי הכמויות ובבחירת ההצעה הזולה 
וכ. בהתאמה בי. המחירי� שהוכנסו בחשבו. לבי. המחירי� , לביצוע
.בחוזה
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 והי	 ממחירי	 בחוזהמחירי	 בחשבו� הגב ....8.2.18.2.18.2.18.2.1

מדרכות דרומיות ,  לופב.�העבודה ברחוב בורוכוב  )1
 93\95י הזוכה במכרז "בוצעה ע) 20.3.96חשבו. (

 והמחירי� שהוגשו בחשבו. ה� ש"התע' לעבודות ברח
 .המלאכה'  רח� 75\95מחירי מכרז 

: דוגמא למחירי� בחשבו. הגבוהי� מהמחירי� בחוזה )2
 .)'רשימה מפורטת ראה בנספח ד(

 

 ליקויי	 בהכנת כתבי כמויות ....8.2.28.2.28.2.28.2.2
 בכמויות בי. הרשו� בכתב הכמויות והביצוע הפרשי�

 : לנבוע ממספר סיבותי�בפועל יכול
 

ביצוע שיפו* ברחוב מסויי� על סמ� מכרז שהוצע בגי.  .א
 .רחוב אחר

 .אי דיוקי� בהכנת כתב הכמויות .ב

 .שינויי� הנדרשי� תו� כדי ביצוע העבודה .ג
 

כאשר אי. התאמה בי. הכמויות בכתב הכמויות לכמויות  •
יתכ. מאוד והצעת המחיר הזולה אינה , בפועלהמבוצעות 

 .בעצ� הזולה ביותר לביצוע
 

בבדיקה שנערכה על ידי הביקורת נמצאו מספר סוגי  •
ליקויי� בהתאמה שבי. הרשו� בכתב הכמויות לביצוע 

 .בפועל
 

את תוצאות המכרז כ� " עוות"הפרשי� אלה יכולי� ל •
.שהקבל. הזוכה אינו הקבל. שבפועל יהיה הזול ביותר

 הפרש

 

____ 

כ "סה

לפי 

� חשבו

מחיר 

לפי 

חשבו

� 

כ  "סה

 לפי 

 חוזה

 מחיר

לפי 

 חוזה

 כמות

 

____ 

 סעי�

 

 

 רוק משטחי בטו.יפ 180 5.5 990 13 2,340 1,350

 5אספלט  446 14.5 6,757 17 7,922 1,165

 צו� משתלבותיר 1189 45.5 54,100 54 64,206 10,106
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 אי התאמה בי� כמויות מתוכננות לכמויות בפועל       )1
נות בכתבי יבמספר מכרזי� אי. התאמה בי. כמויות המצוי

 .הכמויות לכמויות המבוצעות בפועל
דוגמא לחוסר התאמה בי. כמויות בגי. פריטי� מסוימי� כפי 

, ני� בכתבי כמויות לכמויות לפי חשבו. הקבל. נמצאישה� מצוי
 ).50\95חוזה (המלאכה '  רח75\95במכרז 

 

 סעי� כמות מכרז כמות לפי חשבו.

 עקירת עצי� 5 24

 הרכבת מדרגות 4 17

 

 אי ציו� בכתב הכמויות של סוגי עבודות מסוימות       )2
מי� שביצוע� יכאשר אי. ציו. בכתב הכמויות של פריטי� מסוי

המחיר לביצוע בפועל נקבע במשא ומת. בעת עריכת , נדרש
 י. במחירו. מקובל של יסס על תערי� המצוהחשבו. בהתב

 .עבודות עפר
דוגמא לפריטי� הכלולי� בחשבו. הקבל. א� אינ� כלולי� בחוזה 

 ).50\95חוזה (המלאכה '  רח� 57\95נמצאו במכרז 

 

 סעי� כמות ח"מחיר ש ח"כ ש"סה

 ת קירות אב.יבני 218 147 32,046

 רוק גדר חיה רשת ויסודיפ 179 9.8 1,754

 ית חגורות בטו.יבנ 3.07 600 1,844

 

  בפועלי	 מבוצע	הכללת סעיפי	 בכתב הכמויות שאינ       )3
) י'עבודות רג(במכרזי� כלולי� סעיפי� בגי. עבודות יומיות 

,  עבור רחוב הידיד131\96במכרז . תי� אינ� מבוצעות בפועלישלע
ח " ש1מלי של בהצעת מחיר של אחד הקבלני� נרש� מחיר ס

דס שבדק את ההצעות הצביע על כ� נההמ. העבור עבודות אל
י� ונרשמו שלא בתו� לב והציע ישהמחירי� המוצעי� אינ� ריאל

את ההצעה שלו " הוזיל"לא למסור את העבודה לאותו קבל. ש
 .תכ. ולא יבוצעוי� לעבודות שייי רישו� מחירי� לא ריאלי"ע
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 :המלצות ....8.38.38.38.3
להשפיע על בחירת דיוקי� בהכנת כתבי הכמויות יכולי� �ו. שאיומכי

הזוכה במכרז יש לשקול שיפורי� בנוהלי עבודה ובקרה בהכנת 
 :מכרזי� ובדיקת� בתחומי� הבאי�

 

 ביצוע עבודה רק על בסיס מכרז ספציפי לאותו אתר ....8.3.18.3.18.3.18.3.1
מומל* לשקול קביעת נוהל שיחייב ביצוע עבודה באתר 

י� רק על בסיס מכרז ספציפי לאותו אתר ובמחירי� ימסו
ביצוע עבודה באתר אחר יחייב הכנת . כרזשנקבעו באותו מ

 .מכרז חדש באופ. ספציפי לאותו אתר

 נהלי	 לשיפור רמת הדיוק בכתבי הכמויות ....8.3.28.3.28.3.28.3.2
 

 :יחייבונוהלי עבודה ובקרה 

הכמויות הכלולות בכתב הכמויות תהיינה קרובות  .א
 .ככל האפשר לכמויות הנדרשות לפרויקט בפועל

כתבי הכמויות יכללו את כל הסעיפי� שביצוע� נדרש  .ב
 .לפרויקט

יתכ. ילא יכללו בכתבי כמויות סעיפי� בגי. עבודות ש .ג
 .ולא יבוצעו

 

רישו	 בחוזה של בסיס מוסכ	 לקביעת מחירי	 החסרי	  ....8.3.38.3.38.3.38.3.3
 בכתב הכמויות

יש לשקול קביעת נוהל של רישו� בחוזה של בסיס מוסכ� 
 במהל� העבודה דרשילקביעת מחירי פריטי� שביצוע� י

 .ומחיר� אינו כלול בחוזה
 

 פסילת הצעות במחירי	 שאינ	 סבירי	 ....8.3.48.3.48.3.48.3.4
יש לשקול קביעת נוהל לפסילת הצעות הכוללות מחירי� 

ה של תוצאות ישאינ� סבירי� ואשר עלולי� לגרו� להטעי
.המכרז
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 מדרכות וניקוז ,בחירת קבלני	 מבצעי	 לעבודות פיתוח כבישי	 ....9999
רי� "רכות וניקוז מתבצעות בעיקר במסגרת תבמד, עבודות פיתוח כבישי�

יה מפרסמת יהעיר. הכוללי� תקציבי� שנתיי� לביצוע עבודות מסוג זה
� או ייחסי� לעבודות הנדרשות ברחוב מסוייציפיי� המתמספר מכרזי� ספ

 .קבוצה של רחובות סמוכי�

 רוט הממצאי	יפ ....9.19.19.19.1

 .)א.פ.י.להל. ב" (עבודות פיתוח. א.פ.י.ב" הקבלני� 1995בשנת  .1
הגישו הצעות מחיר לשמונה מכרזי� ) אבר’להל. ג" (אבר מאהר'ג"ו

ח "ראה דו(מדרכות וניקוז , שפורסמו בנושא עבודות פיתוח כבישי�
 ).18' יה מסימבקר העיר

 

 

 .1995מכרזי	 לכבישי	 מדרכות וניקוז בשנת 

 

 

סכו	 ההצעה 

 הזולה 

 )מ"כולל מע(

 

 הזוכה

השתתפות 

. א.פ.י.ב

 במכרזאבר 'וג

' מס

 עותהצ

תארי  

 החלטה

 

 נושא

 מכרז' מס

 .א.פ.י.ב אבר'ג 298,793

 אבר'ג

כבישי�  2.7.95 4

ומדרכות 

' ברח

 המלאכה

1 .95\75 

 .א.פ.י.ב הללי 703,828

 אבר'ג

ביצוע  17.10.95 6

עבודות 

סלילה 

ופיתוח 

רחל ' ברח

 המשוררת

2 .95\81 
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א.פ.י.ב 351,392

. 

 .א.פ.י.ב

 

: פיתוח' עב 17.10.95 1

. ש,  צביטירת

�שביל , אס

. רקפת ד

 לבוטקי.

3 .95\83  

א.פ.י.ב 1,284,332

. 

 .א.פ.י.ב

 

הנחת מוביל  22.8.95 4

קוז ראשי ינ

' ברח

 הראשוני�

4 .95\86  

א.פ.י.ב 979,817

. 

 .א.פ.י.ב

 אבר'ג

פיתוח ' עב 17.10.95 3

סלילה 

' ותאורה ברח

 קדומי�

5 .95\87 

עבודות  17.10.95 2 אבר'ג בוטל*  

'  ברחאחזקה

 העיר

6 .95\88 

 .א.פ.י.ב אבר'ג 442,383

 אבר'ג

פיתוח  12.12.95 2

' ותאורה ברח

 ש"התע

7 .95\93 

יובל  657,671

 עפר' עב

 .א.פ.י.ב

 אבר'ג

אחזקה ' עב 12.12.95 4

 העיר' ברח

8 .95\99 

4,718,216 
======= 

      כ"סה

 


ההצעה הזולה עלתה ביותר מ*  70%�. על האומד
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 :כי	 בשמונה מכרזי	 אלו התחלקו כ הזו      ....2222
 
 

 הזוכה מכרזי	' מס מ"סכו	 כולל של חוזי	 כולל מע

 בוטל*  1 �         

 עוזי הללי 1 703,828 

 עפר' יובל עב 1 657,671

 .א.פ.י.ב 3 2,615,541

 אבר'ג 2 741,176

4,718,216 
======== 

8 
====== 

 כ"סה

 

 .ומד� על הא70% 
ה בתההצעה הזולה על* 

 
 

  1993צויי. כי בשני� , )'סעי� ד, 38' עמ (18' יה מסיח מבקר העיר"בדו
אבר יחסית בחלק גדול מהמכרזי� 'וג. א.פ.י. זכו הקבלני� ב1994 �ו

שאלות שיש לתת '  ובהקשר לכ� הועלו מסבה� השתתפו באות� שני�
 :עליה. את הדעת

יב ל לעמוד בביצוע החוזי� ה. מבחינת ט"יכולת הקבלני� הנ .א
, העבודות וה. מבחינת עמידת� בלוח הזמני� אשר נקבע בחוזי�

 .עבודות במקביל על ידי אותו הקבל.'  מסותבמיוחד כאשר מתבצע

ימת בקבלני� אלה העובדי� במקביל על מספר ייצירת תלות מסו .ב
 .פרויקטי�

אי. תמיד חובה , "המציע הזול ביותר"ג� א� הבחירה הייתה על פי  .ג
חסי� לטיב יוזאת א� מתי, א בכדאי ביותרלבחור בזול ביותר אל

 .פיגורי� במסירה ותוספות תו� כדי ביצוע, הביצוע

 1994ח המפורט של רואה החשבו. מטע� משרד הפני� לשנת "בדו .ד
יה לנתוני� המפורטי� יי. כי לא נתקבלה תגובה של הנהלת העיריצו

 מס� המכרזי� לעבודות 42% �יה שלפיה� כיח מבקר העיר"בדו
 .ופיתוח נמסרו לשני קבלני�ה יסלילה בני
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 המלצות ....9.29.29.29.2

יה ימדרכות וניקוז עבור העיר, ו. שרוב עבודות פיתוח כבישי�ומכי .א
יש לשקול אפשרות של ביצוע בדיקה , י שני קבלני�"מבוצעות ע

 ההנדסה או גור� חיצוני מקצועי לגבי יכולת� של אג�בשיתו� ע� 
ודה וה. טיב העבקבלני� אלו לעמוד בביצוע החוזי� ה. מבחינת 

 .מבחינת עמידה בלוח הזמני�

יש לשקול אפשרות לנסות להרחיב את מעגל ביצוע עבודות בנושא  .ב
כבישי� ומדרכות בי. מספר קבלני� רב יותר על מנת להקטי. את 

 .יה במספר מצומצ� של מבצעי�יהעיר" תלות"

 :יש לשקול אפשרות להגדלת הפיזור באמצעי� הבאי� .ג
 

טריו. יחיד של המציע הזול יבחירה של קבל. שלא על פי קר )1
, יחס לטיב הביצועיאלא הכדאי ביותר וזאת בהת, ביותר

 .פיגורי� במסירה ותוספות תו� כדי ביצוע
י. קבלני� נוספי� להשתת� במכרזי� יסיו. לענינ )2

 .היהמתפרסמי� על ידי העירי

 הצעות המוגשות לועדות מכרזי	 בעותק אחד שלא בהתא	 ....10101010
 לתקנות

 
 רקע

 : מצוי. כלהל.18 סעי� 1993 �ג "� התשנבתקנות חובת  ומכרזי

 
 :הגשת הצעות

 המעוניי. להשתת� במכרז יגיש לוועדת המכרזי� את הצעתו במקו� 
לא צוי. בתנאי המכרז מספר ; ובמספר עותקי� כפי שנקבע בתנאי המכרז

 . תומצא ההצעה בשני עותקי��עותקי� 
 

 :ממצאי	
 בדר� כלל �מכרזי� כפי שהתרשמנו תו� כדי ההשתתפות בדיוני ועדת ה

יה מוגשות בעותק אחד בלבד יהצעות מחיר המוגשות לוועדת המכרזי� בעיר
 .גוד להוראות התקנות המצוטטות לעיליוזאת בנ

 

 :המלצה

 קביעת נוהל להגשת הצעות לועדת מכרזי	 בשני עותקי	

יה אשר תחייב הגשת הצעות מחיר לועדת המכרזי� ימומל* לפרס� הנח .1
 .תקנותבשני עותקי� כנדרש ב

מאחר ומדובר בתיקו. ליקוי יש לרשו� באופ. בולט על גבי מסמכי המכרז  .2
 .לוי הוראה מחייבת זוייה תקפיד על מישיומצאו למציעי� כי מעתה העיר
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 עיקרי הממצאי	 וההמלצות ....11111111
ווח בגי. מכרזי� וחוזי� יח זה נבדקו בפירוט נהלי העבודה והד"במסגרת דו

 .מדרכות וניקוז, לביצוע עבודות פיתוח של כבישי�
הכספי� , יחסה לעבודה המבוצעת במסגרת מחלקות ההנדסהיהביקורת הת

 .בכל הנוגע לפרויקטי� של פיתוח, ורכש ואספקה
 

 מפורטי� ,הלי העבודה והבקרהועיקרי הממצאי� וההמלצות הקשורי� לנ
 .בפרקי� הבאי�

 
ה מערכתית בניהול ובקרה של מתו� הממצאי� הרבי� עולה תמונה של בעי

 .הצדדי� התפעולי� והכספיי� הקשורי� לפרויקטי� שבוצעו
עדר תקשורת נאותה בי. הגורמי� השוני� יהליקויי� מצביעי� על ה

ווח לגור� יעדר של דיווח כספי וכ. היביצוע בפועל וד, העוסקי� בתכנו.
 .הולי אחד שירכז את כל האספקטי� של ביצוע הפרויקטי�ינ

ת בעלי� בתקציבי� שיטת רישו� מוטעית של הכנסות מהשתתפו ....11.111.111.111.1
הוצאות "ח ה. את ה" אלפי ש8,744 �בלתי רגילי� הגדילה בכ

 וה. את ההכנסות מהשתתפות 1995רי� בשנת "בתב" הקבלניות
רי� מעבר להכנסות "הבעלי� והכנסות מקרנות הרשות בתב

 ). לעיל3סעי� (ולהוצאות בפועל 
 

מומל* לשקול קביעת נוהל רישו� של העברת עודפי� הנותרי� 
ר בעת "רי� כהקטנה של הכנסות באותו תב"כרטיסי הכנסות בתבב

 ).ח"ולא כהגבלת הוצאות כפי שמפורט בדו(העברת� לקרנות הרשות 
ה יי גזבר העירי"הביקורת מבקשת לציי. כי המלצתה זו נתקבלה ע

 .נחה את הנהלת החשבונות לבצע את התיקוני� הדרושי�יאשר ה
דבר שמקובל , 1996ר לשנת ח הכספי המבוק"התיקו. ימצא ביטוי בדו

 .רי� בביצוע רב שנתי"על דעת הביקורת במיוחד שמדובר בתב

אופ. . רי� שוני�"רישו� ההוצאה בגי. פרויקט אחד נעשה לשני תב ....11.211.211.211.2
רישו� זה מקשה על המעקב אחר ביצוע התשלומי� בגי. הפרויקט 

 ).לעיל'  א4.2סעי� (ועל מעקב נאות אחר עמידה במסגרת התקציבית 
 

� י לשקול קביעת נוהל המחייב רישו� הוצאות בגי. חוזה מסוימומל*
 .ר אחד בלבד"בתחו� הפיתוח לכרטיס תב

קבי בכרטיס הנהלת החשבונות יתרו� לבקרה נאותה על רישו� ע
 .התשלומי� המבוצעי� במסגרת החוזה הספציפי

לפי הרישו� שהוצג לנו אי. התאמה בי. סכו� החוזה שנחת� לבי.  ....11.311.311.311.3
 ).לעיל'  ב4.2סעי� (נקלט במערכת הממוחשבת סכו� החוזה כפי ש
מערכת בו� החוזה בפועל לסכו� כפי שנקלט אי התאמה בי. סכ

הול תקציבי הפיתוח ינחשוב מקשה על הבקרה התקציבית בהמ
 ).ר"בת(

 
מומל* לשקול קביעת נוהלי בקרה שימנעו אי התאמה בי. רישו� 

.עלפרטי החוזה במערכת המחשב ולפרטי החוזה החתו� בפו
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י מנהלת החשבונות "ר מסויי� ע" נסגר כרטיס של תב1995בסו� שנת  ....11.411.411.411.4
 .י העברת היתרה לקר. הניקוז"הראשית ע

לפי הוראה של סג. " הסגור" נעשו רישומי� בכרטיס 1996בשנת 
 . יני תקציביהגזבר לענ

יכול להטעות מקבלי " סגורי�"רישו� כפי שתואר לעיל לכרטיסי� 
 ומי� בכרטיסי� הפעילי� בלבד החלטות המתבססי� על הריש

) � ). לעיל5סעי
 

ר הכולל את "אנו ממליצי� לשקול קביעת נוהל של סגירת כרטיס תב
 :האלמנטי� הבאי�

העברת המידע על הכרטיסי� שנסגרו מהנהלת החשבונות לסג.  .1
 .יני תקציביהגזבר לענ

 .ר שנסגרו"אפשרות לחסו� רישו� פעולות בכרטיסי תב .2

יהיה אחראי על , בראש מינהל הכספי�העומד , יהיגזבר העיר
 .התיאו� בי. הגורמי� השוני� באגפו ועל נכונות הפעולות בספרי�

� חסי� לרחוב מסוייפרויקטי� נחתמו חוזי� המתי' בגי. מס ....11.511.511.511.5
 ). לעיל6סעי� (והעבודה בפועל בוצעה ברחוב אחר 

 אל� 400מת בתוכנית העבודה השנתית באומד. של יבגי. עבודה מסוי
 .א מכרז כללח לא הוצ"ש

במספר פרויקטי� ישנה אי התאמה בי. ש� הגו� המתכנ. או המפקח 
 .הרשו� בתוכנית העבודה לבי. הגו� המבצע את העבודה בפועל

 
מומל* לשקול קביעת נוהל במקרה של החלטה על אי ביצוע פרויקט 

 :הנוהל יתייחס למספר נושאי�. שהוצא בגינו מכרז ונחת� בגינו חוזה

 .וי לקבל. שחת� על החוזהאופ. מת. הפיצ .א

מנעו ככל האפשר הכנת מכרז וחתימה על החוזה כאשר יש ינהלי� שי .ב
 .גורמי� שיכולי� למנוע את ביצוע העבודה בפועל

 לביצוע " א"של ביצוע לפי חוזה בגי. רחוב " העברה"איסור  .ג
 ".ב"ברחוב 

 
שור מגור� יכמו כ. מומל* לשקול אפשרות של קביעת נוהל לקבלת א

ינוי הבחירה של הגו� המתכנ. או המפקח על פרויקט מוסמ� לש
.המפורט בתכנית העבודה השנתית
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ריכוז כל הפונקציות באחריות של נושא תפקיד אחד מקשה על קיו�  ....11.611.611.611.6
 .נהלי בקרה נאותי� המבוססי� על הפרדת תפקידי� וסמכויות

 
, מומל* לשקול אפשרות של הפרדה בי. האחריות לתחומי התכנו.

תחומי אחריות אלה .  סופי של חשבונות קבלני�שוריהפיקוח וא
פיצול האחריות יקל . הימרוכזי� היו� בידי נושא תפקיד אחד בעירי

 .הלי בקרה נאותי� באג� ההנדסהועל קיו� נ
 

מומל* ג� לכלול בחוזה ע� הקבלני� המבצעי� סעי� אשר יחייב את 
אשר יעידו על איכות , הקבל. לערו� על חשבונו בדיקות מעבדתיות

עבודתו ולמסור את ממצאי הבדיקה כתנאי לביצוע התשלומי� 
 .הסופיי�

 נעשתה השוואה בי. הסכומי� 1996 � ו1995קורת לשני� יבבדיקת הב ....11.711.711.711.7
תנו כאומד. המכרז ובי. ההצעות הזולות במכרז ונמצאו במקרי� ישנ

 ). לעיל7סעי� (עור רב מהאומד. ירבי� הצעות כסכומי� הנמוכי� בש
אלה מצביעי� על איכות ואמינות נמוכות של לדעת הביקורת מצבי� כ

 .האומדני� הנערכי� והמוגשי� לוועדת המכרזי�
סטיות מהותיות בי. האומד. לבי. ההצעות המוגשות פוגע ביעילות של 

 .הוליי�יהשימוש באומד. לצרכי� נ
 

מומל* לשקול קביעת נוהל להכנסות אומדני� ובדיקת� בהתבסס על 
 .� לידי ביטוי בחוזי� שנחתמומחירי� עדכניי� כפי שה� באי

הביקורת מצאה במספר מקרי� הפרשי� משמעותיי� בי. המחיר כפי  ....11.811.811.811.8
 8סעי� (שנקבע בחוזה לבי. המחיר ששול� בפועל עבור פריטי� 

 ):לעיל

נות בכתבי יבמספר מכרזי� יש הפרש משמעותי בי. כמויות המצוי .א
 .הכמויות לכמויות המבוצעות בפועל

, ימות שביצוע� נדרשייות של עבודות מסוכאשר אי. ציו. בכתב הכמו .ב
המחיר לביצוע בפועל נקבע במשא ומת. בעת עריכת החשבו. בהתבסס 

 .י. במחירו. מקובל של עבודות עפריעל תערי� המצו

במחיר ) י"עבודות רג(במכרזי� כלולי� סעיפי� בגי. עבודות יומיות  .ג
 . מבוצעות בפועל.תי� איניח שלע" ש1סמלי של 

 עת נוהל שיחייב ביצוע עבודה באתר מסוי� רק מומל* לשקול קבי
 . על בסיס ספציפי לאותו אתר ובמחירי� שנקבעו באותו מכרז

 ביצוע עבודה באתר שונה יחייב הכנת מכרז חדש באופ. ספציפי 
 .לאתר השני
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 :חייבונוהלי עבודה ובקרה י
 
הכמויות הכלולות בכתב הכמויות תהיינה קרובות ככל האפשר  .א

 .יות הנדרשות לפרויקט בפועללכמו

 .כתבי הכמויות יכללו את כל הסעיפי� שביצוע� נדרש לפרויקט  .ב

 .יתכ. ולא יבוצעוילא יכללו בכתבי כמויות סעיפי� בגי. עבודות ש  .ג

 

יש לשקול קביעת נוהל של רישו� בחוזה על בסיס מוסכ� לקביעת 
דרש במהל� העבודה ומחיר� אינו כלול ימחירי פריטי� שביצוע� י

 .בחוזה
 

בנוס� יש לשקול קביעת נוהל לפסילת הצעות הכוללות מחירי� 
 .ה של תוצאות המכרזישאינ� סבירי� ואשר עלולי� לגרו� להטי

שני קבלני� זכו בחלק גדול יחסי מהמכרזי� בה� השתתפו בשני�  ....11.911.911.911.9
1993�5)  � ). לעיל9סעי

יה ימדרכות וניקוז עבור העיר, ו. שרוב עבודות פיתוח כבישי�ומכי .א
יש לשקול אפשרות של ביצוע בדיקה , י שני קבלני�"עות עמבוצ

בשיתו� ע� מחלקת ההנדסה או גור� חיצוני מקצועי לגבי יכולת� 
של קבלני� אלו לעמוד בביצוע החוזי� ה. מבחינת טיב העבודה וה. 

 .מבחינת עמידה בלוח הזמני�

יש לשקול אפשרות לנסות להרחיב את מעגל ביצוע עבודות בנושא  .ב
ומדרכות בי. מספר קבלני� רב יותר על מנת להקטי. את כבישי� 

 .יה במספר מצומצ� של מבצעי�יהעיר" תלות"

 :יש לשקול אפשרות להגדלת הפיזור באמצעי� הבאי� .ג
 
 בחירה של קבל. שלא על פי קריטריו. יחיד של המציע הזול   *

 , חס לטיב הביצועיאלא הכדאי ביותר וזאת בהתי, ביותר     
 .במסירה ותוספות תו� כדי ביצועפיגורי�      
 

 סיו. לעניי. קבלני� נוספי� להשתת� במכרזי� המתפרסמי� ינ*   
 .היעל ידי העירי     
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    הצעות � שהתרשמנו תו� כדי השתתפות בדיו. ועדת המכרזי� וו.כי    ....11.1011.1011.1011.10
 יה מוגשות בעותק אחד ימחיר המוגשות לוועדת המכרזי� בעיר   
 .נות המצוטטות לעילגוד להוראות התקיוזאת בנ בלבד   
 
  מומל* לקבוע נוהל המחייב הגשת הצעות מחיר לועדת המכרזי�    
 מאחר ומדובר בתיקו. ליקוי יש . בשני עותקי� כנדרש בתקנות   
 לרשו� באופ. בולט על גבי מסמכי המכרז שיומצאו למציעי� כי    
 .לוי הוראה מחייבת זויה תקפיד על מימעתה העירי   
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 1994ח המבקר מטע� משרד הפני� "דו �' נספח א

 רי� בגי� כבישי� ומדרכות"ליקויי� בתב

 

בפרק הד� בתקצוב , 1994ח המבקר מטע� משרד הפני� לשנת " בדו

 :ומדרכות רי� בגי� כבישי�"צויינו הליקויי� הבאי� בתב, הבלתי רגיל

 

 ביצוע פרויקטי� ללא מכרז .א
דוד אלעזר ' ברחנעשו עבודות .  כבישי� ומדרכות956' ר מס"תב

ללא שהוצא מכרז בגי. , ר זה"לקראת יו� העצמאות במסגרת תב
 .הפרויקט

 
באישור . גולומב' דוד אלעזר הוא המש� רח' רח ":יהיתגובת העיר

 להשלמת עבודות טר� יו� 50% �המועצה הורחב המכרז ב
במקו� זה התגודדו ביו� העצמאות עשרות אלפי . העצמאות

 ".טחוניאנשי� והיה בכ� צור� בי
 .יהיל העיר"י מנכ"אישור המועצה הובא ע

  סטיות מהותיות בי� הסכו� שנחת� בחוזה לבי� תשלו� .ב

 לקבל� בפועל
 
 . עבודות ברחוב סירקי. לוינסקי� כבישי� ומדרכות 956ר "תב    
 הפרויקט בפועל בוצע . מ"ח לפני מע" ש48,700נחת� חוזה בס�     
 : שלבי�2 �ב    
 . לוינסקי�סירקי. ' דות סלילה ופיתוח ברח עבו�' שלב א    
    לאחר חלק זה היתה הפסקה בפעילות שחודשה בצו נוס� להתחלת     
 .לילינבלו� וקרל נטר,  ברחובות סירקי.26.3.95עבודה בתארי�     
  , ח"ליו. שי מ1.2התשלומי� לקבל. כולל חלק זה הגיעו לסכו� של     
 . מסכו� החוזה המקורי2.5פי     

 

 :העבודה בוצעה במסגרת שני חוזי� נפרדי� ":היתגובת העירי
 

 . בסמכות מהנדס הרשות25%החוזה המקורי אשר הוגדל עד  .1

, אשר כלל אלמנטי� זהי�, יועד מראש לדר� קדומי�יחוזה אשר  .2
 הועבר החוזה לרחוב �מאחר והעבודה בדר� קדומי� הופסקה 

 .ות בסמכות מהנדס הרש25%ג� כא. בהגדלה של , יערה
 ".מספר החוזה של דר� קדומי� באחריות יוסי מאיר

) מכרזי�(יה י על פי תקנות העיר:יהיהערת הביקורת לתגובת העיר
יה היא זו ימועצת העיר, 10.4.2 המפורטי� בסעי� 1987 �ח "התשמ

 .יהיהרשאית לאשר הגדלת חוזה ולא מהנדס העיר
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ר "התב חתימת חוזה או צו להתחלת העבודה שנית� לפני אישור .ג

  י מועצת העיריה ומשרד הפני�"ע
 

  כבישי� ומדרכות956ר "תב
 

 .16.3.94י מועצת העיר נית. בתארי� "ר ע"אישור התב
 .31.5.94י משרד הפני� נית. בתארי� "ר ע"אישור התב

ר הנעשות במסגרת "אז' פרסו� המכרז לביצוע עבודות פיתוח ברח
 .3.6.93ר זה נעשה בתארי� "תב

מ נערכה בתארי� "לפיתוח בע' חב. א.פ.י.ל. בחתימת החוזה ע� הקב
1.3.94. 

 אי הקפדה על כיסוי ביטוחי לקבל� לפני תחילת העבודה ועד .ד
 סיו� העבודות בפועל

 
  ביוב וניקוז955, 954י� "תבר

 בעוד 1.9.94פוליסת הביטוח שהומצאה לידינו תוקפה החל מיו� 
 בוצעה היינו העבודה, 17.4.94שצו להתחלת העבודה נית. ביו� 

 . חודשי� ללא כיסוי ביטוחי מתאי�4.5במש� 
 

  כבישי� ומדרכות 956ר "תב
 ר"רחוב אז

 בעוד 26.4.94פוליסת הביטוח שהומצאה לידינו תוקפה החל מיו� 
 ימי� ללא 10 �היינו כ, 17.4.94שהצו להתחלת העבודה נית. ביו� 

 .כיסוי ביטוחי מתאי�
 

 רחוב גולומב
, 2.2.95ה לידינו מסתיי� ביו� תוק� פוליסת הביטוח שהומצא

לא הומצאה לידינו . העבודות בפועל נמשכו מעבר לתארי� זה
 .צוע העבודה עד סופהיפוליסת ביטוח המכסה את תקופת ב

 
  לוינסקי�רחוב סירקי. 

 .2.2.95תוק� פוליסת הביטוח שהומצאה לידינו מסתיי� ביו� 
 .העבודות בפועל נמשכו מעבר לתארי� זה

דינו פוליסת ביטוח המכסה את תקופת ביצוע לא הומצאה לי
 .העבודה עד סופה

 
מאחר ולא תמיד . אי. מבצעי� עבודות ללא ביטוח ":היתגובת העירי

כאשר . יש התאמה בי. מועד צו העבודה והתחלת העבודה בפועל
 מדובר בקבלני� המבצעי� �כמו כ. , מאוחר יותר העבודה מתחילה

".ליסות ביטוח מתמשכותולה� פו, יהיעבודות רבות עבור העיר
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 אי הקפדה על לקיחת ערבות ביצוע בשיעור הדרוש .ה
 

  ביוב וניקוז955, 954י� "תבר
 בעוד 2.5.94 �כרמל נחת� ב. בסו. את א. החוזה ע� הקבל. א

 .10.11.94צוע ניתנה בתארי� ישערבות הב
 

  כבישי� ומדרכות956ר "תב
 ר"רחוב אז

 .לא הומצאה לידינו ערבות בצוע
 

  לוינסקי�רקי. רחוב סי
 .צועילא הומצאה לידינו ערבות ב

 
הנוהג אשר רווח הוא כי הקבל. ימציא את  ":היתגובת העירי

וזאת מאחר ומדובר בהוצאה , הערבות לאחר חתימת החוזה
 והקבל. איננו מגיש הערבות אלא כאשר הוא בטוח כי כספית

יש לציי. כי תהלי� חתימת חוזה אור� לפעמי� . העבודה בידיו
 .פר שבועות ומדובר בהוצאה משמעותיתמס

עקב חוסר . איננו מקבלי� את העובדה כי בוצעה עבודה ללא ערבות
. קה במקו� ולכ. לא נמצאהיסדר יתכ. בהחלט והערבות לא תוי

. למרות שהערבות בפועל נמסרה, הערבות בעת ביצוע הביקורת
קיו� ערבות ופרטיה נבדק ג� על ידי סגנית מנהל המחלקה לרכש 

 .חסני� וג� על ידי המחלקה המבצעתומ
לאחר השלמת ההערכות באג� הגזברות תועבר האחריות לבקרת 

. ילאוטומציה לעני' המלווה בתוכנה של החב, הערבויות לגזברות
 ".ומקרה מצער כמו זה לא יישנה, זה

  מהקבלת%10אי הקפדה על לקיחת ערבות בס#  .ו

 כללי
 � :'א14מתו� החוזה סעי

 
יה ערבות י הסופי יפקיד הקבל. בידי העירבעת קבלת התשלו�"

 מהסכו� המצטבר של כל החשבונות החלקיי� 10%בס� 
ואשר תעמוד , )מ"כולל מע(יה יי העיר"והחשבו. הסופי שאושרו ע

 ".בתוקפה במש� שנה אחת מיו� קבלת תשלו� החשבו. הסופי
 

 ממצאי�
 

  ביוב וניקוז955, 954י� "תבר
מ בשיעור "כרמל בע. . את אבסו. התקבלה ערבות בדק מהקבל. א

. בלבד5% �של  כ
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  כבישי� ומדרכות956ר "תב
 ר"רחוב אז

מ בשיעור של " חברה לפיתוח בע�. א.פ.י.נתקבלה ערבות בדק מב
 . בלבד6% �כ

  רחוב גולומב
מ בשיעור של " חברה לפיתוח בע�. א.פ.י.נתקבלה ערבות בדק מב

 . בלבד5% �כ
 

לפיכ� . ת מעבר לשנהאחריות לטיב ניתנ ":היתגובת העירי
ערבות , כגו. ביוב וניקוז, בעבודות המתמשכות מעבר לשנה

לביצוע צריכה להיות לפיכ� לחלק היחסי אשר בוצע בשנה אחת 
 ).מש� הערבות לשנה(

ואי. ערבות , הערבות ניתנת לביצוע עבודות אשר יש לגביה� בדק
 � לפיכ', הריסות וכו, רוקי�ילגבי עבודות שאי. לה� בדק כגו. פ

 ". מהחשבו.10%אי. ער� הערבות 

 י�"העברות בי� תבר .ז
 

ר שאליו "התב' מס תארי  סכו	
 הועבר התקציב

ר "תב' מס
ממנו הועבר 
 התקציב

410,511 31.12.94 914 956 

2,103,032 31.12.94 956 852 

185,558 26.5.94 860 988 

477,883 16.11.95 988 956 

 
אור יביוב מוגדרי� בתעבודות הניקוז וה ":היתגובת העירי

. ר בביצוע עבודות לפיתוח רשת הביוב והניקוז בעיר"התב
ר משנה "ר נעשתה לאותו נושא בתב"ר לתב"ההעברה מתב

ההעברה זאת נעשתה על מנת לא לגרור . קודמת לשנה חדשה
 . לאותו נושאי�מ הקודי�ר"ולאפשר סגירת התב, י� ישני�ר"תב

 ".� לא מנוצלי�יר"תב" סוגרי�"לאור הערת הביקורת אנו 

 אי הקפדה על גבית פיצויי� מקבל� המאחר במסירת העבודה .ח
 

  כבישי� ומדרכות956ר "תב
 ר"אז' רח

שור ילפי א.  חודשי�3 � ל17.4.94צו להתחלת העבודה נית. ביו� 
גבו פיצויי� בגי. ילא נ. 29.9.94 �המפקח העבודות הסתיימו ב

 .האיחור במסירת העבודה
 

  לוינסקי�סירקי. ' רח
בפועל העבודות .  יו�45 � ל26.7.94ו להתחלת העבודה נית. ביו� צ

חור במסירת יגבו פיצויי� בגי. האילא נ. 95נמשכו ג� בשנת 
 .העבודה
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 1995) 74(רי� בפרק נכסי� צבוריי� "תב–' נספח ב

 95ביצוע תשלומי
 עד  95 ביצוע 

� 

 תקציב מאושר

 אלפי

' מס ש
 תארי� אשור

 ר"תב

 684 פיתוח אזור תעשיה 28.7.88 1,500 1,136 62

 697 חניו' ככר הכוכב 4.2.93 2,300 2,280 %

137 % 200 17.3.91 
 806 חניוני
 צבוריי

 807 מדרכות באזור התעשיה 23.12.90 2,000 426 )426(

 892 93ניקוז  2.10.94 3,200 2,376 824

449 1,497 1,200 9.3.93 
 897 גני
 צבוריי

 900 ב' יהודה' קיר אקוסיטי ברח 9.3.93 500 330 170

 927 3.מ.כביש ב 10.10.93 2,500 2,372 128

 929 התקומה' פתוח תשתית בשכ 15.3.93 800 519 48

 946 גינו' ומיגו' אקוסטי 20.9.93 650 515 )146(

 953 צמתי
 ויצמ' הרצל דב הוז 2.11.93 543 65 218

 955 ניקוז 31.5.94 1,500 % 2,522

 956 כבישי
 ומדרכות 29.12.94 5,000 2,656 3,571

 965 תאורת רחובות 31.5.94 400 347 53

76 724 1,500 28.12.94 
 966 שיפוצי כבישי

 968 רמזורי
 בצמתי
 ויצמ' 31.5.94 1,000 712 263

 969 סככות המתנה 31.7.95 80 18 2

 980 המש� עוק- צפוני 31.12.95 6,500 3,576 2,932

 981 פיתוח שטח ציבורי 31.5.94 1,000 884 47

 988 יוספטל' עבודות שקו
 בשכ 31.7.95 2,900 1,801 )310(

4 % 200 2.10.94 
 998 שיפוצי
 בטיחותיי

 1000 תכנית אב תחבורתית 2.10.94 360 % %

 פיתוח ככר העיר 2.10.94 3,000 291 2,709

 

1001 
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 95ביצוע תשלומי
 עד  95ביצוע 

 ח"ש

 ב מאושרתקצי

 אלפי

' מס ש
 תארי� אשור

 ר"תב

 1008 ניקוז 22.2.95 2,500 % 1,225

2,652 % 5,000 22.2.95 
 1009 כבישי

 1024 2. מ.פיתוח ב 26.10.95 2,400 % %

 1025  4. מ.פיתוח ב 26.10.95 8,000 % 121

 1026 1%3. מ.פיתוח ב 26.10.95 1,500 % 865

 1027 גינו' 30.4.95 1,000 % 895

ב' ' גינו' ופיתוח רח 30.4.95 1,000 % 375

 יהודה

1028 

 1029 רמזורי
 ב' יהודה 31.7.95 250 % 42

' שפוצי מדרכות ברח 30.4.95 750 % 623

 ויצמ'

1030 

 1031 שפוצי כבישי
 ומדרכות 30.4.95 500 % 364

300 % 300 30.4.95  
 1032  מדרכה%דר� קדומי

 1033  ככרות3 30.4.95 750 % 750

61 % 700 31.7.95 2
 1034  רמזורי

 1035 תאורה 26.7.95 480 % 401

שיקו
 רחובות דוד  30.4.95 700 % 700

 אלעזר

1039 

 1040 מיחשוב 31.7.95 500 % 258

 1044 תכנו' חניו' השוק 26.6.95 150 % 90

 1045 סככות 26.6.95 35 % 29

 1053 נחשו'' שיפו. מקלט ברח 26.6.95 60 % %

 1071 צומת הכניסה לעיר 4.1.96 3,000 % 54

% % 5,000 18.12.95 
 1079 כבישי

     2כ ד- "סה 9,805

     1כ ד- "סה 13,333

     כ כללי"סה 23,138
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  מחירי� בחשבו� הגבוהי� ממחירי� בחוזה�' נספח ג

  מדרכות דרומיות� ליפב� �בורוכוב ' רח(

 )93/95צוע לפי מכרז  בי� 20.3.96חשבו� מיו� 

 

 

 ש
 הסעי- כמות מחיר לפי חוזה כ לפי חוזה"סה '%מחיר לפי ח '%כ לפי ח"סה הפרש

 פרוק משטחי בטו' 180 5.5 990 13 2,340 1,350

 חפירה למדרכות 359 6 2,154 6.5 2,334 180

 חפירה בכביש 312 6 1,872 6.5 2,028 156

 מ" ס40' מצע סוג א 265 35 9,275 37 9,805 530

 מ" ס20' מצע סוג א 240 35 8,400 37 8,880 480

 רסוס 466 1.3 606 1.5 699 93

 5אספלט  466 14.5 6,757 17 7,922 1,165

 אב' שפה 652 34 22,168 36 23,472 1,304

 אב' ג' 54 23 1,242 28 1,512 270

 רצו- משתלבות 1,189 45.5 54,100 54 64,206 10,106
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  פריטי� הכלולי� בחשבו� הקבל��' נספח ד

 )50/95המלאכה חוזה ' רח(. א# אינ� כלולי� בחוזה    

 

 

 ש
 הסעי- כמות מחיר ליחידה כ"מחיר סה 

 צנור נקוז ורשת 7 140 980 אי' מחיר  בחוזה

 רשת ויסוד, פרוק גדר חיה 179 9.8 1,754 אי' מחיר  בחוזה

 פרוק שערי
 והתקנה 20 90 1,800  בחוזהאי' מחיר 

 בנית קירו' אב' 218 147 32,046 אי' מחיר  בחוזה

 פרוק מתקני אשפה 17 70 1,190 אי' מחיר  בחוזה

 חתו� בטו' 20.75 20 415 אי' מחיר  בחוזה

 בנית חגורות בטו' 3.07 600 1,844 אי' מחיר  בחוזה

 פרוק מדרגות 3 4.9 147 אי' מחיר  בחוזה

 חתו� סבכה 2 100 200   בחוזהאי' מחיר

 תקו' גדר בי' שכני
 20 20 400 אי' מחיר  בחוזה

 אספקה ופזור חמרה 8 18 144 אי' מחיר  בחוזה

 

 


