פרק שלישי
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המוסד למודיעי ולתפקידי מיוחדי
פעולות הביקורת
במוסד למודיעי ולתפקידי מיוחדי )להל  המוסד( נערכה ביקורת שהתמקדה
בתחו הבינוי  התקשרויות המוסד לתכנו ולביצוע פרויקטי בינוי במוסד; כ
נבדקו ענייני הנוגעי בבטיחות ובשימוש במתקני חו ובכלי רכב .הבדיקה
נערכה ביחידת הלוגיסטיקה שבמוסד.

יחידת לוגיסטיקה
תקציר
הביקורת התמקדה בתחו הבינוי במוסד ,אשר ליחידת הלוגיסטיקה חלק חשוב
בהוצאתו מ הכוח אל הפועל ובביצוע פיקוח ובקרה על התנהלותו .נושא זה נבחר
לביקורת ,נוכח העלויות הגבוהות הכרוכות בו .הבנייה במתח המוסד בשני
האחרונות נמצאת בתנופה ומסתכמת במאות מיליוני ש"ח .בתחו הבינוי נמצאו
ליקויי רבי  ,מה חמורי ביותר ,כולל היעדר תכנו סדור לפרויקטי הבנייה,
איקיו חובת מכרז ,גידול משמעותי בעלויות ופערי של עשרות אחוזי בי
אומדני להצעות במכרזי  ,אשר מעידי על התנהלות לא ראויה ביישו פרויקטי
הבינוי .מאוס הליקויי בדוח משתקפת פגיעה משמעותית ומדאיגה בסדרי המינהל
התקי ,כולל :חוסר יעילות ובזבוז כספי  .על ראש המוסד לפעול בהקד לבדיקת
הסיבות לליקויי  ,לתיקונ ולהפקת הלקחי במישור המערכתי ובמישור האישי
כאחד .ראוי ,כי היוע המשפטי לממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר ,כל אחד
בתחומו ,יעקבו אחר תהלי! הבדיקה הפנימית לתיקו הליקויי בידי המוסד.
בהקשר זה ,מעיר משרד מבקר המדינה ,כי :תכניתאב לבינוי שגובשה בשנת 2006
ואומצה לא יושמה .ג תכניות לבנייה שאושרו לביצוע לא בוצעו .שינויי תכופי
בתכניות הבנייה ללא היצמדות לתכניתאב לבנייה הובילו לגידול ניכר בעלויות מעל
המתוכנ; חלק מהלי! ההתקשרויות והמכרזי היה בלתי תקי ובוצע שלא בהתא
למקובל במערכות ממשלתיות דומות .בתו! כ! ,בחלק מהמקרי הוגדלה תכולת
החוזי ללא עיגו מתאי ; בפרויקטי מסוימי לא יועד תקציב מראש והפרוגראמה
גובשה תו! כדי תהלי! התכנו וחלו בתכנו הפרויקט שינויי מפליגי בפרקי זמ
קצרי  ,דבר שהוביל לייקור של ממש בעלויות התכנו והביצוע .בנוס ,נמצא
בביקורת ,כי התכנו הלקוי בקביעת הייעוד והשימוש במבני גרמו להוצאה נוספת
של מיליוני ש"ח .כל אלה מצביעי  ,כאמור ,על סדרי מינהל בלתי תקי עד כדי תרבות
ארגונית לקויה ויש חשש ,כי עשויי לפתוח פתח לפגיעה בטוהר המידות.
משרד מבקר המדינה מעיר שהמוסד פגע ביכולתו לבצע תכנו רבשנתי יעיל .הדבר
עלול לחשקו ,כ! ששינויי מהותיי ישיתו על אוצר המדינה הוצאות כבדות
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ומיותרות .בתכניות הבנייה שהמוסד מבצע בשני האחרונות ובדיוני שקדמו
להוצאת לפועל ,לא נמצא שהובאה בחשבו בחינת חלופות אפשריות והשפעת על
היק הבנייה ועלותה.
האמור לעיל ,מחדד את הצור! במעורבות ובפיקוח של הדרג המדיני המופקד על
המוסד מטע ממשלת ישראל ,קרי ראש הממשלה ו/או ועדת שרי רלוונטית ג
בנושאי פרויקטי בינוי בהיקפי גדולי במוסד .זאת ,כדי לוודא תקינות התהליכי
וללוות תהליכי קבלת החלטות על ביצוע פרויקטי עתירי ממו ,לה השלכות
מרחיקות לכת על קופת המדינה ולעתי על ההתפתחות האורבאנית )כגו :נתיבי
תחבורה ואכלוס אזרחי(.

פעולות הביקורת
יחידת לוגיסטיקה )להל  היחידה( במוסד למודיעי ולתפקידי מיוחדי )להל  המוסד( אחראית
למת תמיכה ושירותי לוגיסטיי לפעילות המוסד באר ובחו"ל ולעוד נושאי נוספי.
הביקורת נערכה במוסד בחודשי יולידצמבר  2008והתמקדה בתחו הבינוי במוסד  התקשרויות
המוסד לתכנו ולביצוע פרויקטי בינוי במוסד; כ נבדקו ענייני הנוגעי בבטיחות ובשימוש
במתקני חו ובכלי רכב.
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח
הכנסת ולא לפרס נתוני מפרק זה לש שמירה על ביטחו המדינה ,בהתא לסעי 17 %לחוק
מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ .חיסיו נתוני אלה אינו מונע את הבנת מהות
הביקורת.

עיקרי הממצאי
תכניות לבינוי
בשני האחרונות מצוי המוסד בתהלי ,של ביצוע הרחבות בנייה .בר ,המוסד לא פעל בהתא
לתכניות שהתווה ואישר לביצוע .כ:,
א .המוסד לא פעל בנושא הבינוי על בסיס העקרונות שנקבעו במסמכי תכניתהאב ,אותה אישר
המוסד ,על בסיס תכנית שגיבש אדריכל לבקשת המוסד באותה שנה .ובנוס ,%בעת הביקורת נמצאו
בשלבי תכנו וביצוע פרויקטי בינוי רחבי שטח ועתירי עלות ,שא %לא אחד מה היה בהתא
לתכניתהאב המאושרת .בהקשר זה יצוי ,כי במסמכי הביקורת לא נמצא מה היו השיקולי של
המופקדי על הנושא במוסד להתעל מתכניתהאב.
ב .כמו כ ,תכניות לבניית מבני שוני שאושרו לביצוע לא בוצעו .שינוי בתכניות הבנייה של
המוסד ללא היצמדות לתכניתאב כלשהי הובילו לגידול ניכר בעלויות מעבר למתוכנ.
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הגבלות בנייה ומיקו המוסד
למרות קביעות המוסד מ 2006ו ,2008המוסד המשי ,לבנות ,ללא בחינה יסודית של חלופות
אפשריות ושל השפעת על המש ,הבנייה המתקיימת והמתוכננת.
הרחבת שטח המוסד
על א %הצור ,בהרחבת שטח המוסד לצור ,בינוי ,המוסד לא הגיע לסיכו המשא ומת ע "השכ"
באמצעות מינהל מקרקעי ישראל למעלה משמונה שני .המשא ומת נועד לאפשר למוסד לצר%
לתחומו שטח משמעותי של "השכ"; המוסד ג לא פעל כדי להביא לידי הפקעת השטח הנוס %כפי
שסוכ ע מינהל מקרקעי ישראל ב.2006
פרויקטי בינוי
בתקופת הביקורת תכנ המוסד וביצע פרויקטי בינוי גדולי בעלות כספית שהסתכמה במאות
מיליוני ש"ח .בביקורת התגלו בפרויקטי אלה ליקויי חמורי ,כלהל:
א .בפרויקט א' ,שמטרתו הייתה הקמת מתח "משרדי ייעודיי" בתחומי מטה המוסד ,כמו ג
בפרויקטי אחרי )ראו בהמש ,(,הפרוגראמות 1גובשו תו ,כדי תהלי ,התכנו וא %לאחריו וחלו
בה ובתכנו הפרויקט שינויי מפליגי בפרקי זמ קצרי ,שהובילו לייקור מיותר של עלויות
התכנו והביצוע.
לבד מכ ,,החוזה בי המוסד לבי חברה לבניי )להל  קבל א'( ,שזכה ב"מכרז סגור" 2לביצוע
הפרויקט לביצוע מתח "המשרדי הייעודיי" נער ,ונחת ,בעוד שוועדת המכרזי אישרה את
ההתקשרות עימו רק למחרת .מאיד ,,מועד כתב הכמויות והמחירי המהווה חלק בלתי נפרד
מהחוזה היה מאוחר ממועד ההתקשרות דלעיל .יתרה מכ ,,בביקורת נמצא ,כי ראשי המוסד אישרו
את ההתקשרות ע קבל א' לביצוע המתח דלעיל רק לאחר חתימת החוזה.
ב .בפרויקט ב' אישרה ועדת המכרזי התקשרות נוספת ע קבל א' לבניית חדרי משרדי ,ללא
מכרז ,על פני שטח של  2,050מ"ר ובעלות של מיליוני ש"ח.
המוסד הסתמ ,על אופציה שלא מומשה להקמת משרדי בשטח של  500מ"ר במכרז פרויקט א',
ועל סעי %בחוזה ההתקשרות ע קבל א' בפרויקט א' המאפשר למוסד להגדיל כל כמות בכתב
הכמויות ב 100%כדי לבנות  2,050מ"ר נוספי .בעוד שהגדלת הכמויות של האופציה שלא
מומשה ב 100%היה צרי ,להגיע ל 1,000מ"ר לכל היותר .משרד מבקר המדינה מעיר ,כי על
המוסד היה לצאת במכרז חדש לביצוע פרויקט ב'; סעי %זה מאפשר הגדלת כל כמות בכתב
הכמויות של פרויקט א' לבניית  500מ"ר חדרי משרד לכדי  1,000מ"ר חדרי משרד בלבד ולא לכדי
 2,050מ"ר ,שכ פריטי כתב הכמויות המתייחסי לבניית "המשרדי הייעודיי" שוני מאלה
המיועדי לבניית המשרדי ועל כ נית להגדיל את פריטי כתב הכמויות המתייחסי לבניית
המשרדי לבניית חדרי משרד נוספי בלבד )ולא למטרות אחרות(.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה ,כי בפני ועדת המכרזי שדנה בעניי בינוי פרויקט א' ,לא הוצגה
האופציה המאפשרת להגדיל את שטח הבנייה בשיעור של עד  100%וממילא היא לא אישרה זאת.
__________________

1
2

פרוגראמה  מילה השגורה בפי אלה העוסקי בבינוי במשמעות של "אפיו" ,שעל בסיסה מכיני את
תכניות הבנייה ומסמכי המכרזי לביצוע הבנייה .לפי סדר הדברי המקובל ,הכנת פרוגראמה קודמת
לתהלי התכנו.
מכרז סגור  מכרז בו הפנייה להזמנת הצעות נעשית למציעי מסוימי בלבד.
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יתר על כ ,הועלתה בפני ועדת המכרזי אופציה אחרת בדבר בינוי של מתח משרדי בשטח כולל
של כ 500מ"ר .ג בפני החשב הכללי שאישר את ההתקשרות לא הוצגה אופציה זו.
עלות הבנייה של "המשרדי הייעודיי" בפרויקט א' הייתה גבוהה עקב הדחיפות שהגדיר המוסד
לבניית ,וכ משו שעלות בניית "המשרדי הייעודיי" גבוהה מזו של בניית משרדי .על כ,
בפרויקט ב' )שאינו פרויקט לבניית "משרדי ייעודיי" ,אלא לבניית משרדי( ראוי היה ,כי המוסד
יבח התקשרות בעלויות פחות גבוהות לבניית המשרדי .עוד יצוי ,כי עלות ההצעה הזולה ביותר
בפרויקט א' הייתה גבוהה בכ 14%מהאומד ,ששיקלל את נתו הדחיפות .יוצא ,א כ ,שאימו
הצעת קבל א' )בפרויקט א'( לפרויקט בניית המשרדי )בפרויקט ב'( הייתה גבוהה ג בהיבט זה.
על המוסד היה לקיי מכרז חדש בפרויקט ב' ,לקבלת הצעות שונות של קבלני עבור שטח הבינוי
הנוס %של המשרדי.
ג .בפרויקט ג' הזמי המוסד ביולי  2007שבעה קבלני להציע הצעות לביצוע הפרויקט ,א ,עוד
לפני שהתקיי ה"מכרז הסגור" החל קבל א' ,שביצע באותה עת את פרויקט ב' ,בעבודות ההכנה
לקראת פרויקט ג' ומבלי שניתנה הזדמנות לקבלני אחרי להציע הצעות לביצוע העבודות.
עבודות אלה הסתכמו בכ 3.7מיליו ש"ח .לדעת משרד מבקר המדינה ,היה צרי ,לקיי מכרז
לעבודות ההכנה שבו ישתתפו כל הקבלני שאמורי להשתת %במכרז לביצוע כלל הפרויקט .באי
עשות זאת יש משו פגיעה חמורה בכללי המכרזי והמינהל התקי וא %חשש לחישוק המערכת
וליצירת מחויבות לכאורית בעצ ההתקשרות המוקדמת טר המכרז.
עוד עלה ,כי ההזמנה להציע הצעות לביצוע פרויקט ג' כללה שני תחומי עיקריי :מבנה  01
להקמת משרדי בשטח כולל של כ 5,600מ"ר ו"מבנה"   302אופציה לביצוע תוספות שונות
)פרטי חזיתות וגגות ,רכיבי בניי שוני ותגמירי( .ועדת המכרזי אישרה באוגוסט  2007את
בקשת היחידה לבטל את ההצעות ל"מבנה  "02שכ היחידה קבעה ,כי" :המחירי בה נקבו
המציעי למבנה  02אינ סבירי או מתכנסי לתקציב" ,וכ אישרה פנייה לקבלני לקבלת הצעות
חדשות למבנה  01בלבד .חמש מההצעות לביצוע שני התחומי )המשרדי והתוספות( היו נמוכות
מהאומד )ג כל ההצעות לביצוע "מבנה  "02היו נמוכות מהאומד לביצוע תוספות אלה( ,ועל כ
עמדו בדרישת היחידה של התכנסות למסגרת תקציב הפרויקט .כ נמצא ,כי ארבע מההצעות
לתוספות )"מבנה  ("02היו קרובות לאומד )פחות מ (25%ולפי הדי סבירות.
בי שבע ההצעות של הקבלני ,הצעת המחיר שהגיש קבל א' לפרטי שוני בכתב הכמויות
ל"מבנה  "02הייתה נמוכה מאוד ובלתי סבירה )נמוכה ב 88%מהאומד( :בפרטי רבי המחירי
ליחידה היו בשיעור  0%מהאומד ובפרטי אחרי בשיעורי נמוכי ביותר בהשוואה לאומד וא%
בהשוואה להצעות של שאר הקבלני ,ועולה החשש שמא נתוני מסוימי נחשפו לבעלי עניי טר
המכרז .על המוסד היה לנקוט את הצעדי המתחייבי על פי דיני המכרזי :לבטל את הצעת קבל
א' שהייתה בלתי סבירה בעליל ולקבל את ההצעה הנמוכה ביותר )הקרובה לאומד( לבניית
המשרדי והתוספות ,או למצער את ההצעה הנמוכה ביותר לבניית המשרדי )מבנה  (01בלבד ,מה
ג שכל אחת מה לא הרעה ע עור ,המכרז )המוסד( לעומת האומד.
מכתב של היחידה לקבל א' בבקשה לעדכו הצעה למבנה  01עקב ביטול "מבנה  "02הוא
מ ,4.7.07כלומר ,לפני תחילת תהלי ,המכרז .הדבר מצביע על כ ,שהמוסד החליט שלא לבצע את
תוספות "מבנה  "02עוד לפני קיו המכרז ,ואת הדר ,אותה ינקוט לאחר שיבטל את ההצעות
למכרז .דבר המחזק את החשש לחשיפת נתוני חסויי לפני קיו המכרז.
במהל ,ביצוע פרויקט ג' חלו שינויי רבי בפריסת היחידות השונות במתחמי החדשי בפרויקט
ג לאחר סיו התכנו המפורט ובחלק מהמקרי לאחר גמר הבינוי באותו מתח .דבר המצביע על
תכנו לקוי ולהוצאה נוספת של מיליוני ש"ח.
__________________
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אי המדובר במבנה ממש ,אלא בביצוע אלמנטי שוני שפורטו בתכולת העבודה.
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ד .פרויקט בינוי חדר האוכל .בספטמבר  2007זכה קבל בינוי )להל  קבל ב'( ב"מכרז סגור"
לביצוע הגדלת חדר האוכל ושיפו המטבח .בפברואר  2008הוחלט במוסד על הרחבת הפרויקט כ,
שיכלול ג בניית בניי משרדי .רק ביולי  2008החלה המערכת בתהלי ,לקבלת אישור להמש,
העסקת קבל ב' ג לבניית ארבע קומות משרדי מעל חדר האוכל )והגדלת חדר האוכל ב 120מ"ר
נוספי( ,ללא מכרז .בחירת קבל הבינוי לביצוע בניי המשרדי ,כמו ג של המתכנני ,נעשה
באיחור ניכר ללא סיבה מוצדקת.
החוזה ע קבל ב' לביצוע הרחבת חדר האוכל ושיפו המטבח מסתכ בכ 17מיליו ש"ח )כולל
מע"מ( .לפי תנאי החוזה נית להגדיל את ביצוע הפרויקט עד כדי תוספת של  50%משווי החוזה,
דהיינו בכ 8.5מיליו ש"ח .הגדלה כזו אושרה ביולי  2008לצור ,בינוי מעטפת קומות המשרדי.
באוקטובר  2008אישרה ועדת הפטור של המוסד הגדלה נוספת )בעוד  30%משווי ההתקשרות
המקורית( של כ 5מיליו ש"ח ,בלי שהיה להגדלה זאת עיגו בחוזה ובלי שתאמה את תנאי המכרז
המקורי שבו זכה קבל ב' ,שכל עניינו היה הרחבת חדר האוכל ושיפו המטבח .משרד מבקר
המדינה מציי ,כי מימוש האפשרות הניתנת בחוזה להרחבת היק %הבנייה נועדה להרחבות
ולשינויי סבירי הנדרשי בתכולת הפרויקט שאליו יצאו למכרז ולא לשינוי מהותי בתכולת
הפרויקט ,אשר הובילה במקרה זה להגדלה ניכרת בעלות המתוכננת .התנהלות זו מרוקנת מתוכ את
הלי ,המכרזי המחויב על פי די )לעניי זה ראו ג בפרויקט ב'( .על המוסד היה לצאת במכרז
חדש לביצוע בינוי קומות המשרדי.
האפשרות לשנות בשיעור של עד  25%שנקובה בכל חוזה לבינוי של רשויות המדינה נועדה לאפשר
גמישות בביצוע שינויי הכרחיי מהתכנו המקורי ,אול ,לדעת משרד מבקר המדינה ,שינויי
בהתקשרות בהיק %של  50%וא) 100% %כפי שאפשרו החוזי בפרויקטי אחרי של המוסד( ,ג
א בוצעו בתהלי ,שעל פניו נראה סדור ,מחטיאי את המטרה לה נועדו ומשני בדיעבד את מהות
ההתקשרות ,באופ לא הוג כלפי שאר המתמודדי והמתמודדי בכוח.
לא בוצע תהלי ,סדור של גיבוש הצרכי עבור מבנה המשרדי .רק ביוני  ,2008חודשי מספר
לאחר שהתקבלה ההחלטה על בניית מבנה המשרדי ,נקבע אילו יחידות במוסד יאיישו מבנה זה.
יתרה מזו ,ג ההחלטות שהתקבלו ביוני וביולי  2008על אכלוסו לא היו עקביות ושונו פע אחר
פע.
ה .בפרויקט ד' לבניית מבנה אחר קיי פער ניכר בי האומד ממאי  2008של מהנדס שייע
למוסד לגבי עלויות הפרויקט ועלות התכנו והפיקוח לעומת האומד של מנהל הפרויקט; כמו כ,
בנושא תכנו ,ניהול ופיקוח קיי הפרש של כ 22%בי האומדני ,כאשר האומד של מנהל
הפרויקט הוא הגבוה יותר .משרד מבקר המדינה מעיר ,כי חישוב שכר הטרחה של המתכנני ובכלל
זה של מנהל הפרויקט נגזר מהאומד ,וכי היה על הגורמי המופקדי במוסד על נושא זה לבחו
את הפער בנתוני שלעיל ולגבש החלטה לגבי גובה שכר הטרחה ,אותו יקבלו המתכנני בפרויקט
זה.
בנוס %לזאת ,עלה בביקורת ,כי מנהל הפרויקט ער ,את ניתוח שכר הטרחה למתכנני בפרויקט ד'
ב ,5.2.08בעוד שההתקשרות עמו כמנהל הפרויקט הועלתה לדיו בוועדת המכרזי רק ב.18.5.08
יתרה מכ ,,ממסמכי המוסד עלה ,כי מנהל הפרויקט בדק ג את שכר הטרחה שלו עצמו ,שהסתכ
בכ 1.5מיליו ש"ח.
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נוהל בינוי באר של המוסד הוא כללי ביותר ואי בו מענה לפרויקטי בנייה גדולי  כאלה
מבוצעי במוסד בשני האחרונות.
תהלי ,בחירת המתכנני והמפקחי בפרויקטי הבנייה במוסד ,שה עתירי ממו ,נעשה על סמ,
רשימות אות מגישה היחידה ,כפי שעולה ממסמכי המוסד ,לעתי על פי היכרות אישית ,ללא
הצעת חלופות ובדר ,כלל בלי שוועדת המכרזי קיימה דיוני לבחינת בקשות היחידה .לא קיי
בנהלי תהלי ,מוסדר להכללת מתכנ )ספק( ברשימת הספקי של המוסד במאגר שאמור לכלול,
בי השאר ,אמות מידה לבחירת מתכנני ולדרכי בחירת.
כדי לאפשר את הסבב המחזורי בי הקבלני ,תו ,מת הזדמנות נאותה לקבלני מאושרי
להתמודד על זכות להשתלב בפרויקטי בנייה ,הוציא משרד הביטחו הוראות הקובעות עקרונות
וקריטריוני לפנייה לקבלני להשתת %ב"מכרז סגור" .5בביקורת נמצא ,כי המוסד לא קבע הוראות
ברוח זו לבחירת קבלני שישתתפו ב"מכרזי סגורי" ולא נמצא שמתקיי תהלי ,סדור ומלא של
סבב כזה.
בטיחות בעבודות בינוי
חר %מסקנות ביקורת של מפקח עבודה של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה מאפריל ,2008
לפיה :עובדי אתר הבנייה בפרויקט ג' עבדו ללא קסדות מג; הבידוד בחלק מהמוליכי והכבלי
החשמליי לא היה תקי; במקו התבצע שימוש לא נכו בסולמות; בחלק מהמקומות לא הותקנו
פיגומי מתאימי על מנת לאפשר את ביצוע העבודה בעמידה בביטחו; משטחי העבודה מה
עלול ליפול אד מגובה העולה על שני מטרי לא גודרו כראוי ,בספטמבר  2008עדיי לא חל
שיפור במצב הבטיחות באתר הבנייה ,א %שאירעו בו כמה תאונות עבודה.
בסיכו נושא הבינוי במוסד ,מדגיש משרד מבקר המדינה ,כי אוס %הליקויי בתהליכי הבנייה
במוסד מצייר תמונה מדאיגה; שכ כול וכל אחד מה לחוד ,אינ מתיישבי ע סדרי מינהל תקי
ומחייבי בדק בית יסודי למניעת הישנות.
שכירות
א .בחמש החלופות )מתו ,שמונה( לשכירת משרדי עבור אחת מיחידות המוסד ,שהציגה
היחידה בפני ועדת המכרזי במאי  2008לא נכללה אחת משלוש החלופות הנבחרות שהוצגו קוד
לכ למופקד על הנושא ,א %על פי שאותה חלופה מעניקה ,לפי מסמכי המוסד ,יתרונות לא מעטי
לעומת החלופות האחרות ,בה זו שנבחרה .ועדת המכרזי החליטה לבחור אחת מחמש החלופות
שנבחנו ואישרה קיו משא ומת לצור ,שכירת שטח של כ 3,300מ"ר באותו בניי .בביקורת
נמצא ,כי המשא ומת ע בעלי הבניי לשכירת השטח התחיל לפני שוועדת המכרזי דנה בנושא,
וכי החלטת ועדת המכרזי התקבלה בלי שהובאו בפניה עלויות ההתאמה והבינוי במושכר שנאמדו
ביולי  2008ב 4מיליו ש"ח רק עבור אותה יחידה של המוסד.6
__________________
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בביקורת נבדק הבינוי באר! בלבד.
הוראת אג" בינוי מס'  2.4בנושא "בחירת קבלני לעבודות בינוי  נוהל" .בנושא זה ראו „54 È˙˘ ÁÂ
‡ ˘ ,(2003) ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ïעמ' .19
עלות התאמת המושכר לפרויקט אחר ,שג הוא התמק במושכר נאמדה ביוני  2008בכ 10מיליו
ש"ח.
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ב .אחת מיחידות המוסד מחזיקה במתח משרדי בשטח של כ 350מ"ר בבניי מסחרי מסוי,
שאינו בשימוש אותה יחידה משנת  2006והוא עומד ריק .כשנה קוד לכ מתח המשרדי היה
בשימוש יחידה אחרת .שתי היחידות אינ צופות שימוש עתידי במתח המשרדי .משרד מבקר
המדינה מעיר ,כי החזקת מתח המשרדי תקופה ארוכה ללא שימוש ,שעה שהמוסד שוכר שטחי
אחרי בעלויות גבוהות אינה ראויה נוכח העלויות הכרוכות בכ .,הדבר מהווה בזבוז כספי ציבור.
ג .המוסד משתמש שני רבות בכמה מתקני המצויי בשטחה של חברה מסוימת .בביקורת
נמצא ,כי רוב החוזי שנחתמו בי המוסד לבי אותה חברה לגבי השימוש בתשעה מתקני של
המוסד בשטחי החברה לא היו בתוק %או שלא היה לגביה חוזה כלל; המוסד השתמש בחלק
מהמתקני בשטח גדול מזה שהוסכ עליו; המוסד לא שיל שכר דירה עבור השימוש בחלק
מהמתקני; והמוסד לא שיל ארנונה על השימוש בשטחי אלה )למוסד לא ידוע גובה הארנונה
שהחברה משלמת לרשויות המקומיות בעבור אות שטחי שבשימוש המוסד ,ואות החברה
דורשת מהמוסד לשל( .נמצא ,כי במש ,שני לא הוסדרו נושאי אלה בי המוסד לבי החברה.
בשלהי תקופת הביקורת נמצאו המוסד והחברה בתהליכי הסדרה כולל תשלומי חובות העבר.
שימוש בכלי רכב
למרות האיסור הקבוע בנוהל ,המוסד מקצה כלי רכב איגו לעובדי המקבלי אחזקת רכב ,א%
שנסיעת לא נועדה לצרכי מבצעיי ,ביטחוניי או לש הובלת מטעני .מה עוד ,שמרבית
הקצאות כלי רכב האיגו ה לצור ,נסיעה למקומות הקרובי למתח המוסד המשמש מקו
העבודה הקבוע .לדעת משרד מבקר המדינה ,הקצאת כלי רכב איגו לנסיעות בתפקיד של עובדי
המקבלי אחזקת רכב ,יוצרת בעקיפי תוספת שכר חריגה לאות עובדי ,מגדילה שלא לצור ,את
תקני רכב איגו ואת ההוצאות על רכב שכור וחורגת מ הנוהל המחייב בנושא.
נהגי יחידת תחבורה
על פי הסכ ע האוצר מאוקטובר  ,2001נהגי יחידת תחבורה זכאי לקבל תמרי כתוספת לשכר
על ביצוע שעות נוספות )בממוצע חצי שנתי( ,כלהל :על ביצוע  120שעות נוספות בחודש  ;15%
 150שעות נוספות בחודש   ;25%ומעל  180שעות נוספות בחודש   .40%בביקורת נמצא ,כי כל
הנהגי ללא יוצא מ הכלל ,מדווחי דר ,קבע כי ה עובדי לפחות  180שעות נוספות) 7בממוצע
חצי שנתי( .לדעת משרד מבקר המדינה ,ג א המוסד ומשרד האוצר הגיעו לכלל הכרה ,כי יש
הצדקה להעדי %את אוכלוסיית הנהגי על פני עובדי אחרי במוסד ולתמרצ מעבר למקובל על
ביצוע שעות נוספות ,הרי שיש לשל את התמרי על בסיס ס ,השעות הנוספות שביצע הנהג
בפועל ,ולא על בסיס שקלול של השעות הנוספות בתוספת אחוזי לכל שעה נוספת כפי שנוהג
המוסד לשל.
עוד נמצא בביקורת ,כי יו העבודה הרגיל של הנהגי ביחידת התחבורה במוסד הוא בי השעות
 08:00ל ,16:30בעוד ששעות העבודה המקובלות של עובדי המוסד ה עד השעה  .17:30משרד
מבקר המדינה מעיר ,כי קיצור יו העבודה הרגיל של הנהגי תור להגדלה ,שלא לצור ,,של
הוצאות המוסד על שעות נוספות לנהגי.
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בפועל ,אי תשלו שעות נוספות במוסד .השעות הנוספות המדווחות ה שקלול של שעות עבודה
שמעבר לשעות יו העבודה הרגילות.

