בדיקת פרויקטים במח' דרכים
דו"ח ביקורת הנדסית

א .כללי
מחלקת דרכים ותאום הנדסי של העירייה ,אחראית על ביצוע פרויקטים רבים מידי שנה ,ביניהם ,פרויקטים
העוסקים בשיקום תשתיות ,מדרכות וכבישים ,באמצעות מכרזים פומביים ופרויקטים המבוצעים באמצעות מכרזי
חוזי מסגרת.
הביקורת בחרה לבדוק  2פרויקטים; ביצוע פרויקט שיקום רחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה ,מתוך חוזה
המסגרת לביצוע מערכת תיעול מס'  ,3102/14פיתוח ושיקום תשתיות מס'  5102/12ועבודות סלילה מס' 3402/12
וביצוע פרויקט שיקום רח' אמיר ,מתוך חווזה המסגרת לביצוע מערכת תיעול מס'  ,2202//2פיתוח ושיקום תשתיות
מס'  5102/12ועבודות סלילה מס' .3402/12
תהליך ביצוע פרויקט תשתיות הינו תהליך מורכב ,הכולל בין היתר את השלבים הבאים:
א.

החלטה על הצורך בפרויקט.

ב.

העמדת תקציב לפרויקט.

ג.

הכנת פרוגראמה לפרויקט ,תכנון הפרויקט ובחירת קבלן.

ד.

ביצוע הפרויקט.

ה.

מסירה למזמין.

ו.

חשבונות סופיים.

ז.

ליווי הפרויקט.

מטרת הביקורת  :לוודא תקינות התהליכים לאורך הפרויקט על כל שלביו.

151

ב .מתודולוגיה
לשם עריכת הביקורת בוצעו הפעולות הבאות:
א.

קבלת כל חומר הפרויקט מהאחראים השונים :מנהל הפרויקט ,מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי.

ב.

סיכומי פגישות שנערכו עם מנהלי הפרויקט ,מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי ,מהנדסים ממחלקת
דרכים ועוד.

ג.

איסוף ולימוד חוזי מסגרת ,מפרטים וכתבי הכבמויות של המכרזים לביצוע שיקום תשתיות ,מדרכות
וריבוד כבישים.

ד.

סיורים בשטח העבודה.

ה.

איסוף ולימוד חומר התוכניות ,כתבי כמויות ,יומני עבודה ,חשבונות חלקיים וחשבון סופי.

ו.

שאלות הבהרה לגורמים השונים.

ז.

הממצאים מסתמכים על אסמכתאות בכתב ,תמונות מבדיקה בשטח ,תקנים שונים ,שיחות בע"פ.

הביקורת נערכה בין החודשים נובמבר  – 2/13ינואר .2/15
תגובת מנהל המחלקה שולבה בדוח.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.
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פרויקט ביצוע קווי תיעול ,סלילת כבישים ומדרכות ברחובות
האר"י  ,נווה יעקב והשר משה
רקע
מחלקת הדרכים בעירייה מקבלת דרישה לביצוע פרויקט מהנהלת העירייה ,לאחר אישור הסמנכ"ל ,נמסרת
פרוגראמה ראשונית לביצוע ,מתקבל תקציב ומחלקת דרכים ותאום הנדסי ניגשת לתכנון הפרויקט .עם סיום
התכנון בוחרת מחלקת הדרכים ותאום הנדסי קבלנים ואז נגשים לביצוע הפרוייקט ,כאשר ניהול הפרויקט
והפיקוח בעת הביצוע מבוצע על ידי מהנדסים מתוך מחלקת הדרכים ותאום הנדסי או ע"י חברות פיקוח חיצוניות.
המבנה הארגוני של ביצוע פרוייקטים בתחום תשתיות
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להלן הממצאים העיקריים

מנהלי1



העירייה אחראית על תכנון וביצוע מערכת ניקוז ,שיקום מדרכות וסלילת כבישים ברחובות
האר"י ,נווה יעקוב והשר משה (.)4



העירייה מבצעת כל שלב כפרויקט בנפרד ,במקום לאחד שלבים ולבצע את העבודה כפרויקט אחד (.)3



היות והפרויקט בוצע ע"י שלושה קבלנים שונים ,היה צורך בתאום בין שלבי הביצוע בין קבלן לקבלן וכן תהליכי
מסירות בין חברת ניהול אחת לשנייה  .אילו היה מופעל קבלן ראשי אחד ,היו נחסכות עמלות והוצאות רבות.
בעתיד ,במקרים של תקלות ונזקים והיה ויהיו ,יתכן קושי להגדיר את אחריות החברות לנזקים (.)2



ניהול הפרויקט בוצע ע"י מנהלי פרויקטים שונים ,על פי שלבי הביצוע של הפרויקט ע"י הקבלנים .לא מונה
מנהל פרויקט כללי אשר באחריותו תפקידים כמו בקרה ותאום תכנון ,בדיקה ואישורי תקציבים ,ניהול
ופיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק ,אישור תשלומים לחברות המבצע (.)1/



לא קיימת הערכה תקציבית לביצוע כל פרויקט השיקום .נעשה שריון תקציב לשלושת הפרויקטים בסך של
 .₪ 1,13/,///הסכום המצטבר בפועל בחשבונות הסופיים (לכל שלושת הפרויקטים) הינו  1,2/1,211ש"ח,
שכולל שלבי ביצוע :תיעול ,מדרכות וכבישים .הפרש בסך של כ( ₪ 44/,///-המהווה  )2/%בין שריון ותקציב
הפרויקט בפועל) 12 ( .



בניגוד לכללים המקובלים ,לא נמסר למחלקת דרכים ותאום הנדסי לו"ז לביצוע פרויקט הנחת קו תיעול
ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה – דרישות חוזה מס'  3102/14סעיף .)21( 2.12



ניהול פרויקט שיקום כבישים ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה נעשה ע"י חברת "י .".יש לציין שחב' י.
מבצעת תפקידים של תכנון ,ניהול ופיקוח צמוד וכן יעוץ לגבי עבודות סלילה בעיר (.)52

תכנון


מבדיקת תכניות מערכת התיעול התברר שתוכננו שלוש שוחות ניקוז מס'  1/ ,1ו 11-במידות  1//*1//ובעומק
של בין  4.4/ו 4.5/-מטר .על פי הוראות התכנון ,בשוחות במידות הנ"ל משתמשים כאשר עומק השוחה הוא עד
 2.25מטר) 22( .



בתהליך התכנון שלב שיקום המדרכות ,המתכנן א.מ .לא התייחס למצב קיים של קירות תומכים ולא תכנן
שיקום קירות תומכים ,או לכל הפחות ,יסודות עם חגורת בטון כבסיס להמשך בניית קיר (.)41



כמו כן ,המתכנן לא התייחס למצב קיים בגבול מגרש של בנין  1ברחוב השר משה .מפלס המגרש כחצי מטר
יותר גבוה ממפלס הכביש ואין שום הפרדה ביניהם .מצב זה גורם לזרימת מים כולל חולות ובוץ לכביש וסכנה
למשתתפי התנועה (.)42

 1מיספור מתוך דו"ח הממצאים
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תהליכי ביצוע ,בדיקות מעבדה ודיווח על ביצוע
 בניגוד להגבלת עומק שוחות  1//*1//עד עומק  2.25מטר ,שוחות מס'  1,1/ו 11-בוצעו בעומקים
מ 4.12-עד  4.3/מטר (.)12


אחרי סיום הנחת קו התיעול ,לא בוצע צילום הצינורות באמצעות מצלמות טלוויזיה במעגל סגור .דרישת
המפרט לביצוע הצילום נובעת לשם הבטחת תקינות הנחת קו התיעול (.)22



בסיור בשטח מתברר שלא בוצע שיקום של הקירות התומכים בגבול המגרשים בצומת רחובות האר"י ונווה
יעקב .קירות בלוקים נמצאו במצב של התפרקות ,דבר שיגרום גם להתפרקות המדרכה בעתיד (.)34

התחשבנות


דפי חישוב הכמויות לא חתומים לא ע"י קבלן עבודות תיעול ולא ע"י המפקח (.) 82
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הממצאים
.1

ב 11.12.12-התקיים סיור בהשתתפות נציגים ממחלקות הדרכים ,התנועה ומתכננים בנושא :תכנון שיקום
רחובות ,זאת במסגרת תכנית עבודה  .2/14בסיור זה התקבלה החלטה על שיקום רחובות :האר"י ,נווה יעקב
והשר משה (הרחובות מסומנים בחץ).

.2

.4

פרויקט שיקום רחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה מורכב ממספר שלבים:
א.

מערכת תיעול.

ב.

מערכת ביוב.

ג.

ביצוע מדרכות.

ד.

סלילת כבישים.

באחריות העירייה ביצוע שלושה שלבים והם :ניקוז ,מדרכות וכבישים .שלב ביצוע מערכת ביוב – באחריות
תאגיד המים רמת גן.

.3

בבדיקה נמצא שהעירייה מבצעת כל שלב כפרויקט נפרד ,במקום לאחד שלבים ולבצע את העבודה כפרויקט
אחד.

.5

תכנון הפרויקט מתבצע ע"י שלושה מתכננים:
א.

תכנון מערכת תיעול בוצע ע"י משרד מ.מ.

ב.

תכנון שדרוג המדרכות בוצע ע"י מתכנן א.מ.

ג.

יעוץ בנושא ריבוד כבישים בוצע ע"י חברת י.
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.2

.1

.2

הפרויקט בוצע ע"י שלושה קבלנים על בסיס שלושה חוזי מסגרת:
א.

ביצוע מערכת תיעול נעשה ע"י קבלן ת.י.

ב.

שדרוג מדרכות נעשה ע"י קבלן י.ה.

ג.

ריבוד רחובות נעשה ע"י קבלן א.ז.

ניהול ופיקוח בוצע ע"י שלושה מנהלי פרויקטים:
.1

ניהול עבודות תיעול נעשה ע"י מפקח חיצוני  -מ.י.

.2

ניהול שיקום מדרכות נעשה ע"י  -מפקח מח' דרכים ותאום הנדסי בעירייה.

.4

ניהול ריבוד כבישים נעשה ע"י חברת י'.

היות והפרויקט בוצע ע"י שלושה קבלנים שונים ,היה צורך בתאום בין שלבי הביצוע בין קבלן לקבלן וכן
תהליכי מסירות בין חברת ניהול אחת לשנייה .אילו היה מופעל קבלן ראשי אחד ,היו נחסכות עמלות והוצאות
רבות.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ברחובות הארי השר משה ונווה יעקב ,בוצעו בנוסף לעבודות הניקוז גם עבודות ביוב ע"י תאגיד מי רמת גן ,כאשר
הקבלן המבצע הינו קבלן מסגרת ,הן של התאגיד לנושא הביוב והן של עיריית רמת-גן לנושא התיעול.

.1

בעתיד ,במקרים של תקלות ונזקים והיה ויהיו ,יתכן קושי להגדיר את אחריות החברות לנזקים.

 .1/ניהול הפרויקט בוצע ע"י מנהלי פרויקטים שונים ,על פי שלבי הביצוע של הפרויקט ע"י הקבלנים .לא מונה
מנהל פרויקט כללי אשר באחריותו:
א .ביקורת הנדסית על התהליך התכנון.
ב .בדיקה ותאום תכנון.
ג .תאום עם גורמי תשתית כמו חברת החשמל ,בזק ,הוט ,תאגיד מים ומחלקות העיריה.
ד .בדיקה תקציבית של כל הפרויקט.
ה .פיקוח על ביצוע והעברת הפרויקט מקבלן לקבלן.
ו .תהליכי מסירה והתחשבנות.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

מנהל הפרויקט לעבודות אלו הינו מר מ.י .שניהל את הפרויקט ,הן עבור העירייה והן עבור התאגיד .כמו כן התכנון
בוצע ע"י אותו משרד תכנון.
לאחר מסירת עבודות הביוב והניקוז הוחל בביצוע עבודות לשיקום המדרכות ולאחר מכן נסלל הכביש.
כאמור עיריית רמת גן קשורה בהסכמי מסגרת כדלקמן :
 .1מכרז לעבודות ניקוז.
 .2מכרז לעבודות סלילה.
 .4מכרז לעבודות פיתוח.
הוכח מניסיון העבר כי אין כל חסכון כספי בהעסקת קבלן ראשי ומעבר לכך קיים יתרון מקצועי לא מבוטל
בהעסקת קבלן המתמחה בתחום הספציפי .
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התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שבפרויקט המשולב יש למנות מנהל הפרויקט כללי אשר באחריותו תפקידים כמו בקרה ותאום
תכנון ,בדיקה ואישורי תקציבים ,ניהול ופיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק ,אישור תשלומים לחברות
המבצעות.
 .11בבדיקת הבקרה עולה שבמחלקת דרכים לא נבנה לוח זמנים מתוכנן לביצוע פרויקט שיקום תשתיות ,מדרכות
וכבישים ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה .העדר לו"ז לפרויקט משולב גורם לתוצאות שליליות
הבאות:
א.

קושי בתאום תאריכי ביצוע עם גופי תשתיות ,כגון חברת החשמל ,בזק ,הוט.

ב.

קושי בתאום ביצוע עם תאגיד המים רמת גן ,כגוף מבצע.

ג.

קושי לעדכן את האוכלוסייה ברמת גן ובפרט את תושבי הרחובות הגובלים באתרי העבודה ,על אי
נוחות בזמן ביצוע העבודות.

ד.

קושי לבצע תאום עם גופים אחרים על שינויים בתחבורה הציבורית.

ה.

קושי לענות על תלונות התושבים ,ועוד.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

בפרויקט זה לא נצפו קשיים בתאום התשתיות מאחר ומתבצע תאום תשתיות מקדים מול כל גורמי התשתית.
התושבים עודכנו בשלטים ובמנשרים אודות ביצוע העבודות ולוח הזמנים.
אין תחבורה ציבורית באזור זה.
העבודות בוצעו בשלבים והנ"ל הובא לידיעת המוקד העירוני.

התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שלפרויקט המשולב יש לבנות לו"ז לכל השלבים ולבצע תאום ואישור לו"ז ע"י מחלקות
העירייה.

 .12בבדיקת הבקרה עולה שלא קיימת הערכה תקציבית לביצוע פרויקט השיקום .נעשה שריון תקציב לעבודות
תיעול בסך  ,₪ 15/,///לעבודות פיתוח מדרכות –  ₪ 1//,///ולעבודות ריבודים כ .₪ 21/,///-סה"כ השריון
התקציבי הינו  .₪ 1,13/,///הסכום המצטבר לחשבונות סופיים ,שלבי ביצוע :תיעול ,מדרכות וכבישים הינו
  . ₪ 1,2/1,211השריון התקציבי הינו כ )2/%( ₪ 44/,///-גבוה מעלות הפרויקט בפועל.תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הוכנו אומדנים טרם ביצוע .פער של  2/%נובע מאי שימוש ב-ב.צ.מ ואינו חריג.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שלפרויקט המשולב יש להכין אומדן המצטבר ולאשר במחלקות העירייה.
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שלב תכנון וביצוע מערכת תיעול
תכנון
 .14בתאריך  14.4.2/14הוצא צו התחלת עבודה עבור תכנון קו תיעול ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה.
 .13בתאריך  4/.3.2/14נמסר למנהל מח' דרכים ,אומדן ראשוני לעבודות תיעול בסך
₪ 1,15/,///
 .15בהתאם לחוזה התקשרות עם משרד התכנון מ .בע"מ ,בוצעה הקצבה לעב' תכנון בסך
 .₪ 25/,///יש לציין שההקצבה הנ"ל הוקצבה לשורת פרויקטים ולא רק לפרויקט ספציפי.
 .12ביולי  2/14הסתיים תהליך התכנון והחומר נמסר למח' דרכים.
 .11על פי הנתונים שנמסרו לחברת הבקרה ,לא בוצע תהליך בקרת תכנון.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הנוהל לבקרת התכנון מתבצע בפגישה משותפת של המתכנן במחלקת דרכים ותיעול עם מהנדס הניקוז אינג' י.ט.
בו נמסרות הערות ונבדק התכנון.
התקבלה המלצת הביקורת :לתעד פרוטוקולים ישיבות מתכננים.
 .12מבדיקה אקראית של תכניות מערכת התיעול ,התברר שתוכננו שלוש שוחות ניקוז מס'  1/ ,1ו 11-במידות
 1//*1//ובעומק של בין  4.4/ו 4.5/-מטר .על פי ההוראות לתכנון ,בשוחות במידות הנ"ל משתמשים כאשר
עומק השוחה הוא עד  2.25מטר.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ע"פ הנחיית המתכנן עקב קרבה לקווי ביוב בוצעו שוחות במידות קטנות.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת דוחה את התייחסות מנהל מחלקת דרכים .יש לחייב את המתכנן למצוא פתרון ראוי לנושא .המצב הנוכחי
יכול לגרום לבעיה בטיחותית בזמן טיפול בשוחה.
 .11כתב הכמויות לפרויקט קו תיעול ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה ,מורכב מפרקי חוזה מס' :3102/14
פרק  - 51עבודות אספלט.
פרק  - 54מתקנים ואביזרים לביוב ותיעול.
פרק  - 53צינורות ביוב ותיעול
פרק  - 11עבודות נוספות.
.2/

יש לציין שכתב הכמויות מבוסס על מחירון חוזה מס' ( 2202//2חוזה שהיה בתקף לפני חוזה הנוכחי מס'
 ,)3102/14ויש אי התאמות בין מחירים סעיפי כתב הכמויות וחשבון סופי של הקבלן .

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

כתב הכמויות לאומדן אכן התבסס על מחירון "ישן"  2202//2לעבודות תיעול וביוב בפועל אושר החשבון ע"פ
מחירון "חדש"  - 3102/14לעבודות תיעול ,עקב הקמת תאגיד מים וביוב.
הוצג לביקורת כי העבודה בוצעה בתפר שבין העברת האחריות לנושא התיעול למחלקת דרכים –עם הקמת תאגיד
מי רמת גן.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שיש לעדכן ולאשר כתב הכמויות במועד חתימת החוזה.
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שלב ביצוע
.21

בניגוד לכללים המקובלים ,לא נמסר למחלקת דרכים ותאום הנדסי לו"ז לביצוע פרויקט הנחת קו תיעול
ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה – דרישות חוזה סעיף .2.12

הערת הביקורת :יש לצרף לתיק לו"ז שיוכן ע"י הקבלן.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

לו"ז נקבע בין המפקח לבין הקבלן טרם ביצוע הפרויקט,
כפי שמובא לידי ביטוי בפרסום לתושבים אודות לוח הזמנים.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שיש לדרוש מהקבלן לו"ז של הפרויקט לאישור במחלקת דרכים ותאום הנדסי.

.22

בבדיקת הבקרה עולה שבניגוד להגבלות עומק שוחות  1//*1//עד עומק  2.25מטר ,שוחות מס'  1,1/ו 11-בוצעו
בעומקים מ 4.12-עד .4.3/

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ע"פ הנחיית המתכנן עקב קרבה לקווי ביוב בוצעו שוחות במידות קטנות.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת דוחה את התייחסות מנהל מחלקת דרכים .יש לחייב את המתכנן למצוא פתרון ראוי לנושא ,מאחר
והשוחות הקיימות עשויות לגרום לבעיה בטיחותית בטיפול בהן.

.24

בבדיקת הבקרה עולה שחלק מקולטני הניקוז תוכננו להיות מותקנים על מעבר החציה בכביש ,בפועל הותקנו
הקולטנים בצמוד לאבן שפה מונמכת .במקרה הנ"ל יש להחליף את אבן השפה היצוקה לאבן שפה מבטון.
בתמונה מופיע קולטן ניקוז בצומת הרחובות האר"י ונווה יעקב.
12/

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי
לגבי אבני השפה מיצקת אנו מקבלים את ההערה וכך ננהג בעתיד .

מעבר חציה  -הוצגו תמונות חדשות ע"י הביקורת שלא הופיעו בדו"ח המקורי ההערה תבדק מול המתכנן.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שיש לחייב את המתכנן למצוא פתרון ראוי לנושא.
תמונה מס'  :1קולטן ניקוז צמוד לאבן שפה מונמכת

תמונה מס' 1א :קולטן ניקוז במעבר חציה צמוד לאבן שפה מונמכת

 .23בסיור בשטח התברר שביטול שוחת הניקוז הקיימת ברחוב האר"י מול בנין מס'  2בוצע שלא עפ"י התקן .לא
נעשה פירוק תקרה ,כולל מכסה ומילוי חוליות במצע.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ההערה התקבלה ,ייבדק ויטופל מול המתכנן.
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תמונה מס'  :8ביטול לא תקני של שוחת הניקוז מול בנין מס'  2ברחוב האר"י

דיווח ובדיקות
.25

בבדיקת הבקרה נמצא שדיווח על ביצוע הפרויקט נעשה בניגוד לדרישות חוזה ,סעיף  - 2.3ניהול יומן עבודה:
א.

נמסרו לביקורת  4דפי יומן מס'  3252מתאריך  3221 ,1.1.13מתאריך  1.1.13עד תאריך 4/.1.13
ו 3211-ללא תאריך.

ב.

בניגוד לנהלים ,הוגשו דפי יומן של הקבלן ולא דפי יומן של מח' דרכים ותאום הנדסי עיריית רמת גן

ג.

היומנים חתומים ע"י מנהל עבודה ולא ע"י המפקח.

ד.

לא מופיעים ביומן תנאי מזג אוויר.

ה.

לא מופיעה ביומן כמות פועלים וכמות כלי העבודה.

ו.

לא מופיע ביומני העבודה תיאור העבודות ,הערות המפקח ,ביקורי נציגי העיריה ומתכננים.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

א ,ב ,ג  -יומני העבודה נרשמו ונחתמו על דפי עיריית רמת-גן ,יומני העבודה שנמצאים בתיק הינם יומנים לצורך
התחשבנות עם הקבלן המבצע ואין להתייחס אליהם במקרה זה.
 25ד'  -ההערה התקבלה.
 25ה' ,ו'  -נרשם ביומני עבודה של העירייה ,תיאור העבודות ,ציוד ופועלים ,הערות המפקח.
הערות המתכנן ,היות והיו טריוויאליות ,נמסרו בשטח לקבלן ולמפקח ותוקנו במקום.
תיבדק השלמת הנתונים.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שיש לתייק יומני עבודה בתיק הפרויקט.
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 .22בבדיקת הבקרה עולה שאחרי סיום הנחת קו התיעול ,לא בוצע צילום הצינורות באמצעות מצלמות טלוויזיה
במעגל סגור .דרישת המפרט לביצוע הצילום נובעת לשם הבטחת תקינות הנחת קו התיעול.
הערת הביקורת – לתייק החומר בתיק פרוייקט.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ההערה תיבדק .תגובת המפקח  -בוצע צילום של הקו – חסר בתיק .מנהל הפרוייקט והקבלן הונחו למסור.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שיש לבצע בדיקות הנדרשות עפ"י ההסכם ולתייק בתיק הפרויקט.

מסירות
 .21בבדיקת הבקרה עולה שלא נעשתה מסירה מסודרת של שלב עבודות התיעול בשיתוף נציגי העירייה ,המתכננים
וחברות הביצוע האחרות שמשתתפות בביצוע הפרויקט (חסר פרוטוקול מסירה).
המלצת המבקר  -לבצע פרוטוקול מסירה
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הוצג למבקר כי המסירה במסגרת טופס טיולים ואישור חשבון סופי.
המלצת המבקר  -לערוך פרוטוקול מסירה ורשימת ליקויים

בדיקת חשבון סופי
 .22בבדיקת הבקרה עולה שדפי חישוב הכמויות לא חתומים לא ע"י קבלן ולא ע"י המפקח.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

חישובי הכמויות נעשו ע"י הקבלן על מסמך עם לוגו של החברה.
ההערה תיבדק ויופקו לקחים.
 .21מבדיקת הבקרה עולה שבניגוד לתכולת מחיר קולטני מי גשם ,על פי המפרט הטכני ,שולם לקבלן ₪ 5,225
עבור  15יח' אבני שפה מיציקת ברזל (שכלול במחיר הקולטן).
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי
ההערה התקבלה  -טופל מול מנהל הפרויקט.
 .4/בבדיקת הבקרה עולה שבחשבון הסופי מופיעים שני סעיפים  54.1.23/ו" 54.1.22/-חיבור קו חדש לתא בקרה
קיים" ,כמות  1 -יחידות ב 2-סעיפים .לדעתנו יש לשלם רק על יחידה אחת ולא  1יח' .ההפרש הכספי עומד על
. ₪ 5,2//
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

תגובת המפקח  -בוצעו עבודות נוספות בקווי ביוב לצורך הנחת קו הניקוז.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה על חוסר אסמכתאות לתשלום עבור ההתחברויות הנוספות.
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 .41בבדיקת הבקרה עולה שחישוב כמות המצעים לשיקום מבנה הכביש וחול למילוי חוזר ,חושב לא בהתאם
להוראות המפרט .בחישוב הכמויות של הקבלן מופיע חיסור נפח תאים ללא תוספת  /.5מטר לכל צד .כלומר,
שולם לקבלן תשלום יתר עבור חול מילוי חוזר.

שלב תכנון וביצוע שיקום המדרכות
שלב התכנון
 .42תכנון שיקום מדרכות נעשה ע"י המתכנן א.מ .באוגוסט .2/14
 .44כתב הכמויות לסכום ( ₪ 542,121ללא מע"מ) ,עבר לבדיקת מח' דרכים ותאום הנדסי בעירייה .
 .43בתאריך  22אוגוסט  2/14סמנכ"ל העירייה אישר שריון בסך  ₪ 1//,///כולל מע"מ לביצוע עבודות שיקום
מדרכות ברחובות האר"י ,נווה יעקב ושאר משה.
 .45בתכנית מופיעות הערות מתכנן להתאמת גובה השוחות .לדעת הבקרה אין שינוי במפלס המדרכות ואין צורך
בהתאמת גובה השוחות.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

גם אם אין שינוי מהותי בגבהים מעולם מכסה השוחה אינו חוזר לגובה הקודם ולפיכך נדרשת התאמה.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת דוחה את תגובה מחלקת דרכים כי התאמת מפלס ריצוף מאבן משתלבת למפלסים של המכסים לתאי
ביקורת הקיימים ,נכלל במחיר הריצוף.
 .42בתכנית מופיע פירוק והעתקת מעקה .בכתב הכמויות חסרה התייחסות להעתקת מעקה.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ייבדק  -לא מהותי.
 .41בשלב התכנון ,המתכנן לא התייחס למצב קיים של קירות תומכים ולא תכנן שיקום קירות תומכים ,או לכל
הפחות ,יסודות עם חגורת בטון כבסיס להמשך בניית קיר.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

המדובר בקירות הנמצאים בשטחים פרטיים כך שאין למתכנן יכולת0מנדט לבצע תכנון עבורם  -הטיפול מול
הדיירים מתבצע במקרים בהם קיימת סכנה לקריסת קיר  -אז מתבצעת פניה לבעלי הקרקע באמצעות המחלקה
לבניה ציבורית \מבנים מסוכנים .כאמור ,התקבלה ההערה לגבי ההתחברות עם השטח הפרטי.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
ביקורת דוחה את תגובה מחלקת דרכים מאחר ומדובר בקיר שגובל במדרכה שמשרת את ציבור הולכי הרגל.
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תמונה מס'  :3מצב קירות תומכים ברחובות האר"י ונווה יעקב

 .42כמו כן ,המתכנן לא התייחס למצב קיים בגבול מגרש של בנין  1ברחוב השר משה .מפלס המגרש כחצי מטר
יותר גבוה ממפלס הכביש ואין שום הפרדה ביניהם .מצב זה גורם לזרימת מים כולל חולות ובוץ לכביש וסכנה
למשתתפי התנועה.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

האמור בסעיף זה ייבדק ויופקו לקחים להמשך.
תמונה מס'  : 4מצב גבול מגרש של בנין מס' 2ברחוב שר משה
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שלב ביצוע
.41

במכתב סמנכ"ל העירייה ,מתאריך  ,22./2.2/14מופיע אישור לביצוע הפרויקט ע"י קבלן :י.ה.ק .בע"מ.

.3/

בתאריך  2./1.2/14הוצא צו התחלת עבודה לקבלן :י.ה.ק .לביצוע שיקום מדרכות ברחובות האר"י ,נווה
יעקב ושאר משה ,במסגרת חוזה  5102/12עם תאריך התחלת העבודה ,לא יאוחר מ.21.1.14-

.31

על פי יומן העבודה ,החל הקבלן לעבוד בשטח רק בתחילת ינואר  2/13וסיים לעבוד בשטח בסוף פברואר
.2/13

.32

על פי הוראות החוזה ,איחור בהתחלת עבודה  -לא יותר מ 1-ימים מתאריך שמופיע בצו התחלת עבודה.
בפועל איחר הקבלן ביציאה לעבודה בשטח ביותר מחודשיים מתאריך קבלת צו התחלת עבודה.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

שינוי ללו"ז הינו ע"פ בקשת העירייה ואין הפרה מצד הקבלן.
 .34בסיור בשטח מתברר שלא בוצע שיקום של הקירות התומכים בגבול המגרשים בצומת רחובות האר"י ונווה
יעקב .קירות בלוקים נמצאו במצב של התפרקות ,דבר שיגרום גם להתפרקות המדרכה בעתיד.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

המדובר בקירות הנמצאים בשטחים פרטיים ,כך שאין למתכנן יכולת0מנדט לבצע תכנון עבורם .הטיפול מול
הדיירים מתבצע במקרים בהם קיימת סכנה לקריסת קיר ,אז מתבצעת פניה לבעלי הקרקע באמצעות המחלקה
לבניה ציבורית0מבנים מסוכנים .כאמור ,התקבלה ההערה לגבי ההתחברות עם השטח הפרטי.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת דוחה את תגובה מנהל מח' דרכים ,מאחר ומדובר על קיר שמשרת את הציבור שעובר במדרכה.
תמונה מס'  :5מצב בגבול בין מגרשים ומדרכה בצומת רחובות האר"י ונווה יעקב

.33

לא בוצע קיר בגבול מגרש בית מס'  1ברח' השר משה .המצב הקיים
גורם לסכנת הצפה בזמן גשמים.
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תמונה מס'  :6מצב בגבול בין מגרש בית  7ברחוב שר משה וכביש

 .35בביקורת עולה שעיבוד ריצוף מסביב לשוחות ,בוצע לא לפי פרט ובצורה רשלנית באופן חלקי .
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הפרט הינו עקרוני בלבד ולא תמיד ניתן לישום! הנחת הריצוף בד"כ מתבצעת בצמוד לאבני השפה ומסתיימת
בגבולות המגרשים (שם מבוצע חיתוך ,במידת הצורך) ,נוצר מצב למעט מקרים בודדים שיש צורך לבצע את החיתוך
מסביב למכסי השוחות מאחר ורוחב המרצפת קטן כך שלא ניתן ליישום.
הסבר המחלקה התקבל
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שתפקיד מנהל הפרויקט ומפקח להקפיד על איכות הביצוע.
תמונה מס'  :7גמר ריצוף מסביב השוחה לא בהתאם לפרט המתכנן
פרט מתכנן כבישים ומדרכות
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תמונה מס'  :2ביצוע הנחת מכסה ברחוב נווה יעקב

תמונה מס'  : 9עיבוד אבן משתלבת סביב לשוחת בזק בוצע בצורת רשלנית

.32

בסיור בשטח הפרויקט נמצאו ליקוים נוספים:

122

תמונה מס'  :11אבני משתלבות השבורים במדרכות הרחובות

תמונה מס'  :11אי התאמת מפלסים בין מדרכה וניקוז גינה של בנין מס'  4ברחוב נווה יעקב

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

תמונות מס  : 2,1,1/התמונות צולמו לאחר פרק זמן של מספר חודשים –בזמן המסירה עם המפקח לא התגלו
המפגעים כמובא בתמונות .כ"כ מתקיים סיור מסירה נוסף עם הקבלן במסגרת שנת בדק במסגרתו נדרש לבצע
תיקונים במידה ונדרש.
הסבר המחלקה התקבל

תמונה מס' :11לא ברור אם המדובר בניקוז פעיל לרוב במקרים מעין אלו מועבר הניקוז מתחת לפני הריצוף
לכביש.
תמונה מס' :18בהמשך לאמור בס"ק יש לזכור כי מדובר ברחוב פעילים על כל המשתמע לרבות פגיעה מכנית –
הנ"ל יטופל.
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תמונה מס'  :18שקיעות במדרכה

דיווח ובדיקות
 .31יש לציין תקינות דיווח הקבלן בזמן ביצוע הפרויקט.
 .32כנ"ל ,בוצעו כל בדיקות המעבדה הנדרשות.
 .31בניגוד להוראות פרק  - //.11מדידה וסימון של המפרט הטכני המיוחד ,לא בוצעו מדידות בשלבי הביניים של
ביצוע המדרכות :
א .מדידה אחרי פירוק ריצוף ואבן שפה קיימים.
ב .מדידה אחרי חפירה "צלחת" והידוק שתית.
ג .מדידה אחרי מילוי והידוק מצעים.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

בעבודות בהיקפים אלו לא נהוג לבצע את האמור בסעיף -התאמות מתבצעות במידת הצורך מול מדידה טרם
תכנון.

מסירות
 .5/אין תיעוד על ביצוע מסירת שלב המדרכות כחלק מפרויקט שיקום רחובות האר"י ,נווה יעקב ושאר משה.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי
המדרכה נמסרה למפקח א.ש .במסגרת החתמת טופס טיולים.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שיש לתעד תהליכי מסירה ,כולל רשימת ליקויים ופרוטוקולי מסירה.
11/

בדיקת חשבון סופי
 .51שולם לקבלן תמורת התאמת שוחות ,עבור סעיפי חוזה  51./1.//21ו 51./1.//24 -בסך  .₪ 3,22/בבדיקת
הבקרה מתברר שאין שינוי בין מפלס המדרכות לפני השיקום ואחריו ,אזי אין שום צורך לשלם לקבלן עבור
התאמת גובה השוחות .יש לציין שעלות ההתאמה הגאומטרית וריצוף חדש לשוחות הקיימות ,כלול במחיר
ריצוף מאבן משתלבת.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

גם אם אין שינוי מהותי בגבהים לרוב מכסה השוחה אינו חוזר לגובה הקודם ולפיכך נדרשת התאמה –הנ"ל
נבדק ואושר על ידי המפקח.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת דוחה את התגובה מחלקת דרכים כי התאמת מפלס הריצוף מאבן משתלבת למפלסים של מכסי תאי
ביקורת הקיימים ,נכלל במחיר הריצוף.

שלב התכנון וביצוע שיקום כבישים
שלב התכנון
 .52בבדיקת הבקרה עולה שאישור עבור שיקום הכביש ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה ,מופיע במכתב
סמנכ"ל העירייה.
 .54במכתב הנ"ל מתאריך  21.1/.2/14מופיע תקציב לביצוע שיקום הכביש בסך  ₪ 221,/12ואישור לקבלן המבצע
– חברת א .בע"מ.
 .53אישור סמנכ"ל עיריית רמת גן ניתן כתשובה לבקשת מנהל מח' דרכים ותאום הנדסי.
 .55בבדיקת הבקרה עולה שכל עבודות סלילת אספלטיים בעיר מתבצע ע"י חברת א .בע"מ .החוזה עם החברה
חתום על בסיס המלצת ועדת מכרזים מתאריך .24.1/.2/12
 .52ניהול פרויקט שיקום כבישים ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה נעשה ע"י חברת "י .".יש לציין שחב' י.
מבצעת תפקידים של תכנון ,ניהול ופיקוח צמוד וכן יעוץ לגבי עבודות סלילה בעיר.

שלב ביצוע
 .51צו התחלת עבודה בעניין שיקום ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה נמסר לחברת א .בתאריך .1/./4.2/13
 .52במקביל נמסרה מאת עיריית רמת גן הודעה למשטרת ישראל על ביצוע עבודות פיתוח0סלילה0תשתיות.
 .51בתאריכים  2/ – 11בחודש מרץ  2/13בוצע קרצוף וריבוד ברחובות הנ"ל.
 .2/בבדיקת הבקרה עולה שהתיאום ההנדסי נעשה עם מהנדס ניקוז של העירייה ומחלקת ביוב של תאגיד המים
רמת גן.
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 .21בסיור בשטח מתברר שעיבוד מסביב לשוחות ניקוז וביוב נעשה באופן חלקי ולא תיקני.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

תמונה מס' :14במסגרת שנת הבדק יטופלו כל הליקויים-ההערה תיבדק.
תמונה מס'  :13עיבוד לא תיקני אספלט מסביב שוחת ניקוז וביוב בצומת רחובות האר"י ונווה יעקב
ובצומת רחובות האר"י ובעל שם טוב

דיווח ובדיקות
 .22דיווח על ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ובדיקות המעבדה שנעשו אחרי הביצוע ,בוצעו על פי דרישות החוזה
וברמה גבוהה .יש הערות לגבי תכנית  AS-MADEשהוגש למח' דרכים לאחר ביצוע ריבוד כבישים:
א.

בבדיקת הבקרה עולה שתכנית  AS-MADEשהוגשה ע"י הקבלן לאחר ביצוע לא חתומה ע"י מודד או
מהנדס

ב.

בתכנית חסרות מידות.

ג.

אין חישוב כמויות מפורט.

ד.

תכנית בוצעה ללא קנה מידה.

תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

א .לגבי תכנית "עדות" -אכן נמסרה ללא חתימה – הסבר המחלקה התקבל
ב .הערת הביקורת התקבלה .
ג .יש בתיק  ,בחשבון הסופי .הוצג למבקר
ד .כנ"ל  -הסבר המחלקה התקבל
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תמונה מס'  : 14תכנית  AS MADEכבישים ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה
תכנית ללא מידות וללא קנה מידה

מסירות
 .24בניגוד להוראות פרק ח' בחוזה ,לא נמסרה לקבלן רשימת תיקונים וכן ,בסיום ביצוע התיקונים לא נמסרה
לעירייה "תעודת השלמה" עם תום הבדיקה.
" .23טופס טיולים" – סעיף סיום העבודה חתום רק ע"י מהנדס תיעול ,מח' תחבורה של עיריית ר"ג ומח' ביוב של
תאגיד המים .מנהל הפרויקט לא דרש מהקבלן למסור את הפרויקט למח' תשתיות ,שפ"ע ,גני ונוף ועוד.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

אישור החשבון ע"י קבלת כל הדרישות בצורה פרטנית ויסודית הינו אישור על השלמת העבודה כמובן בכפוף
לביקורת נוספת לשנת בדק בה מופק דו"ח נוסף.
לגבי טופס טיולים  -ע"פ הנוהל הקיים ולכתחילה ,טופס טיולים מוחתם ע"י שני גורמים – מחלקת ביוב
ואישור0הודעה למחלקת שרותי ניקיון אין אנו מוצאים צורך בהחתמת גנים ונוף.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שיש לבצע תהליך המסירה תקין כולל פרוטוקול ורשימת הליקויים ולתעד בתיק הפרויקט.
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פרויקט ביצוע קווי תיעול ,סלילת כבישים ומדרכות ברחוב אמיר
דו"ח ביקורת הנדסית
רקע
מחלקת הדרכים בעיריית רמת גן מקבלת דרישה לביצוע פרויקט מהנהלת העירייה ,לאחר אישור הסמנכ"ל ,נמסרת
פרוגראמה ראשונית לביצוע ,מתקבל תקציב ומחלקת דרכים ותאום הנדסי ניגשת לתכנון הפרויקט .עם סיום
התכנון בוחרת מחלקת הדרכים ותאום הנדסי קבלנים ואז נגשים לביצוע הפרוייקט ,כאשר ניהול הפרויקט והפיקוח
בעת הביצוע מבוצע על ידי מהנדסים מתוך מחלקת הדרכים ותאום הנדסי או ע"י חברות פיקוח חיצוניות.
המבנה הארגוני של ביצוע פרוייקטים בתחום תשתיות:

113

להלן הממצאים העיקריים:
.1

פרויקט שיקום תשתיות ,מדרכות וכביש ברחוב אמיר הינו פרויקט יחסית קטן וחלוקת פרויקט לשלושה שלבי
ביצוע הינו מהלך לא נכון .התקציב המצטבר של שלושת השלבים הינו  .₪ 223,///עבודות תיעול .₪ 125,///
שיקום המדרכות  ₪ 423,///ועבודות סלילה .₪ 145,///

.2

התקציבים המתוכננים של הפרויקט נמוכים יחסית ,ולקבלנים יש קושי מסוים להתארגן לביצוע .כנ"ל
לחברות הניהול והפיקוח.

.4

חלוקת פרויקט שיקום רחוב אמיר לשלושה פרויקטים – שדרוג מערכת תיעול ,שיקום מדרכות ,אבני שפה
ועבודות ריבוד כביש – מאריך את זמן הביצוע ובהתאם ,זמן הפרעה לתושבים ברחוב אמיר.

.3

במידה ומבצעים שלושה פרויקטים נפרדים ,אין אפשרות לעשות עבודות במקביל ,אלא רק בטור ,אולם
כשהעבודות מרוכזות בידי קבלן אחד ,יש אפשרות להפעיל מספר קבוצות עבודה ובמקביל ,לבצע שדרוג מערכת
תיעול ושיקום מדרכות ,דבר המקצר את התהליך וכן את המטרד לתושבים.

.5

ניהול הפרויקט בוצע ע"י מנהלי פרויקטים שונים ,על פי שלבי הביצוע של הפרויקט ע"י הקבלנים .לא מונה
מנהל פרויקט כללי אשר באחריותו:
א .ביקורת הנדסית על תהליך התכנון.
ב .בדיקה ותאום תכנון.
ג .תאום עם גורמי תשתית כמו חברת החשמל ,בזק ,הוט ,תאגיד מים ומחלקות העיריה.
ד .בדיקה תקציבית של כל הפרויקט.
ה .פיקוח על ביצוע והעברת הפרויקט מקבלן לקבלן.
ו .תהליכי מסירה והתחשבנות.

.2

מהביקורת עולה שהתכנון בוצע רק לשלב שיקום המדרכות ולא בוצע תכנון לשלבי ביצוע קו תיעול וריבוד
הכביש.

.1

באומדן עבודות ניקוז ברחוב אמיר חסרות כמויות אספלט לשיקום המיסעה לאחר התקנת מערכת התיעול.

.2

בבדיקת הבקרה עולה שלא בוצעו תהליכי מסירות בכל שלב משלבי הביצוע .לא התקיימו סיורים בשטח
בהשתתפות המתכננים ונציגי מחלקות של עיריית רמת גן .מנהלי הפרויקטים לא רשמו פרוטוקולים ,לא
נרשמו ליקויים ולא יצאו פרוטוקולי מסירה סופית.

.1

מהביקורת עולה שדפי חישובי כמויות והחשבונות המעודכנים אינם חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט.
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ממצאים
 .1ב 11.12.12-התקיים סיור בהשתתפות נציגים ממחלקות הדרכים ,התנועה ומתכננים בנושא :תכנון שיקום
רחובות ,זאת במסגרת תכנית עבודה  .2/14בסיור זה התקבלה החלטה על שיקום רחוב אמיר.
 .2פרויקט שיקום רחוב אמיר ,מורכב ממספר שלבים:
מערכת תיעול.
ביצוע מדרכות.
סלילת כבישים.
 .4פרויקט שיקום תשתיות ,מדרכות וכביש ברחוב אמיר הינו פרויקט יחסית קטן וחלוקת פרויקט לשלושה שלבי
ביצוע הינו מהלך לא נכון .התקציב המצטבר של שלושת השלבים הינו  .₪ 223,///עבודות תיעול .₪ 125,///
שיקום המדרכות  ₪ 423,///ועבודות סלילה .₪ 145,///
 .3התקציבים המתוכננים של הפרויקט נמוכים יחסית ,ולקבלנים יש קושי מסוים להתארגן לביצוע .כנ"ל לחברות
הניהול והפיקוח.
 .5המטרה העיקרית בביצוע פרויקט מסוג הזה הינה  -מינימום הפרעה לתושבים :רעש ,לכלוך ,בעיות תנועה וחניה.
 .2חלוקת פרויקט שיקום רחוב אמיר לשלושה פרויקטים – שדרוג מערכת תיעול ,שיקום מדרכות ,אבני שפה
ועבודות ריבוד כביש – מאריך את זמן הביצוע ובהתאם ,זמן הפרעה לתושבים ברחוב אמיר.
 .1במידה ומבצעים שלושה פרויקטים נפרדים ,אין אפשרות לעשות עבודות במקביל ,אלא רק בטור ,אולם
כשהעבודות מרוכזות בידי קבלן אחד ,יש אפשרות להפעיל מספר קבוצות עבודה ובמקביל ,לבצע שדרוג מערכת
תיעול ושיקום מדרכות ,דבר המקצר את התהליך וכן את המטרד לתושבים.
 .2העבודות בפרויקט בוצעו בחודשים מאי – יולי  2/14ובכך גרמו הפרעות לתושבים באזור שנמשכו שלושה
חודשים.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ברחוב אמיר בוצעו בנוסף לעבודות הניקוז ,גם עבודות ביוב ע"י תאגיד מי רמת גן ,כאשר הקבלן המבצע הינו
קבלן מסגרת ,הן של התאגיד לנושא הביוב והן של עיריית רמת-גן לנושא התיעול .אבקש לציין כי הפרויקט
בוצע בתפר של העברת נושא הניקוז ממחלקת ביוב למחלקת דרכים (הקמת התאגיד).
ניהול הפרויקט בוצע ע"י המחלקות -התכנון עבור מערכות הביוב והניקוז בוצעו ע"י אותו משרד תכנון.
לאחר מסירת עבודות הביוב והניקוז הוחל בביצוע עבודות לשיקום המדרכות ולאחר מכן נסלל הכביש.
התקבלה המלצת המבקר  :יש למנות מנהל פרויקט משותף לכל העבודות ביוב ,ניקוז  ,מדרכות.
כאמור עיריית רמת גן קשורה בהסכמי מסגרת כדלקמן :
 .1מכרז לעבודות ניקוז.
 .2מכרז לעבודות סלילה.
 .4מכרז לעבודות פיתוח.
הוכח מניסיון העבר כי אין כל חסכון כספי או חסכון בזמן בהעסקת קבלן ראשי ומעבר לכך קיים יתרון
מקצועי לא מבוטל בהעסקת קבלן המתמחה בתחום הספציפי .בנוסף מדיניות העירייה באותה תקופה (לפני
הקמת התאגיד) ,שכל מחלקה תבצע את העבודות במסגרת חוזי המחלקה כגון :ביוב ,מים תיעול מאור וכד'.
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המדובר כאמור בקבלני מסגרת המבצעים עבודות במסגרת המחלקות במהלך כל השנה .הפרויקט בוצע ברצף
וללא עיכובים .הפעלת מספר קבלנים במקביל לא התאפשרה מבחינת הסדרי תנועה ,הרחוב הינו צר וקשה
לתנועה .מנהל הפרויקט הכללי הינו מנהל אגף התשתיות .כל המופיע בסעיפים  5א'-ו' בוצעו במסגרת
המחלקות השונות.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שבפרויקט המשולב יש למנות מנהל פרויקט כללי ,אשר באחריותו תפקידים כמו בקרה
ותאום תכנון ,בדיקה ואישורי תקציבים ,ניהול ופיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק ,אישור תשלומים
לחברות המבצעות.

 .1במידה והפרויקט היה מבוצע ללא חלוקת הפרויקט ,אפשר היה לצמצם משמעותית את זמן הביצוע עד חודש
ימים (יתכן שאף פחות מכך).
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי
הפרויקט בוצע במהירות וללא עיכוב ,בפרק זמן סביר בהחלט .אין אנו סבורים שניתן היה לקצר את זמן הביצוע.

התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שתמיד ישנה אפשרות להתייעלות הניהול וקיצור משך הזמן.

 .1/ניהול ופיקוח בשני שלבי הפרויקט :עבודות תיעול ושיקום המדרכות ,בוצע ע"י מהנדסים של מח' כבישים
בעיריית רמת גן ופיקוח על ביצוע ריבוד הכביש נעשה ע"י חב' "י'" .יש לציין שחברת "י'" מבצעת יעוץ ,תכנון
וניהול של כל הפרויקטים בנושא ריבוד כבישים ברמת גן לפחות  1/שנים האחרונים.

 .11ניהול הפרויקט בוצע ע"י מנהלי פרויקטים שונים ,על פי שלבי הביצוע של הפרויקט ע"י הקבלנים .לא מונה
מנהל פרויקט כללי אשר באחריותו:
א) ביקורת הנדסית על תהליך התכנון.
ב) בדיקה ותאום תכנון.
ג) תאום עם גורמי תשתית כמו חברת החשמל ,בזק ,הוט ,תאגיד מים ומחלקות העיריה.
ד) בדיקה תקציבית של כל הפרויקט.
ה) פיקוח על ביצוע והעברת הפרויקט מקבלן לקבלן.
ו) תהליכי מסירה והתחשבנות.
הביקורת סבורה שבפרויקט המשולב יש למנות מנהל פרויקט כללי אשר באחריותו כל הפקידים הנושאים
הניהוליים :בקרה ותאום תכנון ,בדיקה ואישור תקציבים ,ניהול ופיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק,
אישור תשלומים לחברות המבצעות ועוד.
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 .12מהביקורת עולה שהתכנון בוצע רק לשלב שיקום המדרכות ולא בוצע תכנון לשלבי ביצוע קו תיעול וריבוד
הכביש.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי
יש תכנון – לא ברורה ההערה .הוצגה תכנית לביקורת.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שבתיק הפרויקט יש לתייק את החומר התכנוני .יש לציין שבחומר שהוגש לביקורת חסר
תכנון מערכת ניקוז וסלילת רחוב אמיר.
 .14לשלב עבודות התיעול נעשה אומדן בסך  ₪ 11,425לפני מע"מ ,שהוגש למח' דרכים ותאום הנדסי בחודש אפריל
שנת  .2/14הביקורת מעירה שאין אפשרות להוציא אומדן מדויק לפרויקט.
 .13באומדן עבודות ניקוז ברחוב אמיר חסרות כמויות אספלט לשיקום המיסעה לאחר התקנת מערכת התיעול.
 .15אומדן לשלב שיקום מדרכות בסך  ₪ 211,131לפני מע"מ הוגש לעיריית רמת גן בחודש מאי  2/14ואומדן לריבוד
כבישים בסך  ₪ 124,///הוגש בחודש יולי .2/14

 .12מינוי חברות ביצוע נעשה ע"י סמנכ"ל עירייה:


קבלן ביצוע עבודות תיעול – חב' מ.ה .בע"מ.



קבלן ביצוע מדרכות – י.ה .בע"מ.



קבלן ביצוע ריבוד כבישים – ח.ז .בע"מ.

 .11מהביקורת עולה שבכל שלבי הביצוע לא נעשה תהליך של קבלת אישורים ממחלקות העירייה  -חתימות בדף
טיולים לפני ואחרי הביצוע.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

בוצעו חתימות ע"ג טופס טיולים – מצ"ב.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה שבנוהל ביצוע פרויקטים יש דרישה לתאום מלא עם המחלקות והאגפים של עירייה.
 .12לא נדרש מהקבלנים להוציא לוח זמנים לביצוע הפרויקט.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

לוח הזמנים נקבע טרם ביצוע מול הקבלנים השונים והובא לידי ביטוי בפרסום מועדי הסיום .ההערה אודות
הנפקת מסמך התקבלה.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה כי לו"ז לפרויקט המשולב יש לאשר מראש ע"י מח' כבישים ותאום הנדסי.
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 .11מהביקורת עולה שבכתב הכמויות מופיע שיקום שתי שוחות ניקוז קיימות והחלפת צינורות ניקוז .בפועל בשטח
כנראה הוחלט להחליף את אחת השוחות ולשקם את השנייה .בחומר שהוגש לביקורת לא נמצא אישור המתכנן
לשינוי הזה.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

בפועל ,ההחלטה התקבלה ע"י מנהל הפרויקט בשטח מאחר ולא ניתן היה לשקם את התא .ההחלטה במסגרת
שיקול דעת מנהל הפרויקט .
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה כי בתיק הפרויקט חסר אישור המתכנן לשינוי התכנון.
 .2/אחרי סיום הנחת קו התיעול ,לא בוצע צילום הצינורות באמצעות מצלמות טלוויזיה במעגל סגור .דרישת
המפרט לביצוע הצילום נובעת לצורך הבטחת תקינות הנחת קו התיעול.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

יש לזכור כי מדובר בצינור בקוטר  5/ובתוואי של  4/מ"א .בוצעה בדיקה ויזואלית ע"פ החלטת מנהל
הפרויקט.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת סבורה שאין לבטל את דרישות המפרט לגבי בדיקות איכות ביצוע.
 .21יש לציין שבשלבי ביצוע שיקום המדרכות וריבוד הכביש ,נעשו כל בדיקות המעבדה כנדרש.
 .22מהביקורת עולה שלא בוצעו תהליכי מסירות בכל שלב משלבי הביצוע .לא התקיימו סיורים בשטח בהשתתפות
המתכננים ונציגי מחלקות של העירייה .מנהלי הפרויקטים לא רשמו פרוטוקולים ,לא נרשמו ליקויים ולא
יצאו פרוטוקולי מסירה סופית.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הושב ,בוצעו סיורים  -מצ"ב פרוטוקול.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה על אי תקינות תהליכי המסירה ללא פרוטוקול ורשימת ליקויים.

 .24שולם לקבלן עבור עבודות תיעול  ₪ 3,3//עבור פינוי פסולת למטמנה מאושרת על פי הנחיות החוזה ,סעיפי
הביצוע כוללים במחיר את עלות פינוי הפסולת .הביקורת מעירה שיש לקזז את הסכום הנ"ל מחשבון הקבלן.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

תגובת מנהל הפרויקט :פינוי פסולת – שולם עבור פינוי וסילוק צנרת בטון תת קרקעית ישנה מהרחוב.

התקבלה המלצת הביקורת :לדרוש אסמכתאות ממנהל הפרויקט ולצרף לתיק.
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 .23מהביקורת עולה שחישוב כמות המצעים לשיקום מבנה הכביש וחול למילוי חוזר ,חושב לא בהתאם להוראות
המפרט .בחישוב הכמויות של הקבלן לא מופיע חיסור נפח תאים כולל תוספת  /.5מטר לכל צד.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ההערה התקבלה.
 .25מהביקורת עולה שדפי חישובי כמויות והחשבונות המעודכנים אינם חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

ההערה התקבלה.
 .22בסיור בשטח התברר שריבוד אספלט מסביב לקולטן ניקוז נעשה ללא התאמת המפלסים של רשת מיציקת
ברזל למפלס אספלט חדש .ליקוי מצביה על אי התאמה בין שלושה הקבלנים ושלושה המפקחים של שלבי
ביצוע  :מערכת תיעול (  ,) 1שיקום המדרכות (  ) 2ועבודות סלילה ( .) 4
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

מדובר בקולטן קיים ,משמעות התאמתו למפלס הכביש הינה ביטול אבן היצקת ,מאחר והיא ממוקמת
בסמוך לאבני שפה מונמכות בכניסה לחניה .אין הדבר מהווה מפגע ואינו מעיד כלל על חוסר תאום כמופיע
בהערה.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה על אי הקפדה מצד המפקח על איכות ביצוע.
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 .21מהביקורת עולה שעיבוד ריצוף מסביב לשוחות ,בוצע לא לפי פרט ,בצורה רשלנית ובאופן חלקי.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

מביקור במקום עולה כי בוצעה עבודה במקום כנראה עבודה פרטית ע"י דיירי הבניין.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה כי בסמכויות העירייה לדרוש ביצוע בהתאם סטנדרטים העירוניים.

 .22מהביקורת עולה שרמפת עליה מול בנין מס'  11בוצעה עם שיפוע לא תקני .השיפוע המקסימלי הינו  ,11%נמצא
כי שיפוע המדרכה מול בנין מס'  11גבוה הרבה יותר.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

הושב הריצוף מול הבניין ,בוצע לאחר השלמת שיקום המדרכות ברחוב ע"י קבלן פרטי במסגרת תמ"א – 42
ההערה התקבלה ותיבדק.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה כי בסמכות העירייה לדרוש ביצוע בהתאם לכל הנהלים ותקני הבטיחות.
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 .21אבני הנמכה בכניסה לחניה בנין מס'  15ירדו מתחת למפלס הכביש .המשמעות – אין הפרדת מפלסים בין כביש
למדרכה  -בניגוד להוראות התקן בנושא.
תגובת מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

אודה לקבלת הוראות התקן – יבחן.
התייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת דרכים
הביקורת מעירה כי בכניסה לחניה היה צורך להנמיך שיפוע במדרכה באמצעות החלפת אבני השפה הקיימים
לאבני שפה מונמכת.
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 .4/במדרכה מול בנין מס'  2/נמצא קטע ריצוף מאבן משתלבת בגוון שונה מהמדרכה בהמשך .מצב לא אסטטי.
תגובה מנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי

טרם הביצוע היה קיים ברחוב ריצוף מסוג  4/04/שהונח לפני מספר שנים ,לא מצאנו לנכון להחליפו
משיקולים ברורים.
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סימוכין2/15-///2-1/21 :

הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה לשנת 8114
בדיקת פרוייקטים במח' דרכים
פרוייקט ביצוע קווי תיעול ,סלילת כבישים ומדרכות ברחובות האר"י ,נווה יעקב והשר משה
 .1סעיף 4
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בפרוייקט הכולל גם ניקוז וגם שיקום מדרכות
וסלילת כבישים יש לאחד את השלבים ולבצע את העבודה כפרוייקט אחד ולא כל שלב
כפרוייקט נפרד.
 .8סעיף 11
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בפרוייקט משולב יש למנות מנהל פרוייקט כללי
אשר באחריותו תפקידים כמו בקרה ותיאום התכנון ,בדיקה ואישורי תקציבים ,ניהול
ופיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק ואישור תשלומים לחברות המבצעות.
 .3סעיף 11
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בפרוייקט משולב יש לבנות לו"ז לכל השלבים
ולבצע תיאום ואישור לו"ז על ידי מחלקות העירייה.
 .4סעיף 18
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בפרוייקט משולב יש להכין אומדן מצטבר
ולאשר במחלקות העירייה.
 .5סעיף 81
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לצרף לתיק הפרוייקט לו"ז מעודכן שיוכן על
ידי הקבלן.
 .6סעיף 17
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לתעד פרוטוקולים של ישיבות מתכננים.
 .7סעיף 88
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לחייב את המתכנן למצוא פתרון ראוי לנושא
השוחות ,מאחר והשוחות הקיימות עשויות לגרום לבעיה בטיחותית בטיפול בהם.
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 .2סעיף 37
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בשלב התכנון לא היתה התייחסות למצב קיים
של קירות תומכים למרות שמדובר בקיר שגובל במדרכה שמשרתת את ציבור הולכי הרגל
וציין כי הנושא יבדק ויופקו לקחים לפרוייקטים הבאים.
 .9סעיף 32
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי המתכנן לא התייחס למצב קיים בגבול מגרש של
בניין  1ברח' השר משה מצב שגורם לזרימת מים כולל חולות ובוץ לכביש וגורם לסכנה
למשתתפי התנועה וציין כי הנושא יבדק ויופקו לקחים.
 .11סעיף 12
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לחייב את המתכנן למצוא פתרון ראוי לנושא
השוחות ,מאחר והשוחות הקיימות עשויות לגרום לבעיה בטיחותית בטיפול בהם.
 .11סעיף 86
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לבצע את הבדיקות הנדרשות על פי ההסכם
ולתייק בתיק הפרוייקט.
 .18סעיף 43
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי לא בוצע שיקום של הקירות התומכים בגבול
המגרשים בצומת הרחובות האר"י ונווה יעקב מאחר ומדובר בקירות הנמצאים בשטחים
פרטיים אולם מאחר ומדובר על קיר שמשרת את הציבור שעובר במדרכה הנושא יבדק
ויופקו לקחים לפרוייקטים הבאים.
 .13סעיף 82
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי הקבלן והמפקח צריכים לחתום על דפי חישוב
הכמויות.
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פרוייקט ביצוע קווי תיעול ,סלילת כבישים ומדרכות ברחוב אמיר
 .1סעיפים 5 – 1
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש למנות מנהל פרוייקט משותף לכל העבודות
ביוב ,ניקוז ומדרכות אשר באחריותו כל הנושאים הניהוליים :בקרה ותאום תכנון ,בדיקה
ואישור תקציבי ,ניהול פיקוח בביצוע ,תהליכי מסירה ושנת בדק ,אישור תשלומים לחברות
המבצעות .נוסף על כך ציין כי תיבחן האפשרות לקצר את משך זמן ביצוע הפרוייקטים וזאת
על מנת לקצר את המטרד לתושבים.
 .8סעיף 6
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי בתיק הפרוייקט יתוייק כל החומר התכנוני
הקשור לפרוייקט.
 .3סעיף 7
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לבצע תהליכי מסירות בכל שלב משלבי הביצוע
ובכלל זאת סיורים ,רישום פרוטוקולים כולל רשימת ליקויים.
 .4סעיף 2
ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי הקבלן ומנהל הפרוייקט צריכים לחתום על דפי
חישובי הכמויות והחשבונות המעודכנים בפרוייקט.
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