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   מ"התעשייה האווירית לישראל בע
רת קו י ב ת  ו ל ו  פע

בתעשייה האווירית לישראל בח  משרד מבקר המדינה את סדרי קבלת 
הביצוע והניהול של פרויקט להשבחת מטוסי  , ההחלטות ואת אופ  התכנו 
וכ  את הסיבות שהביאו לפיגורי  שחלו בלוחות ', עבור חיל האוויר של מדינה א

המבצע את הפרויקט וכ  בחטיבת כלי " להב"רכה במפעל הביקורת נע. הזמני 
 .טיס צבאיי  האחראית על מפעל זה

  
 פרויקט השבחת מטוסי  עבור 

 'חיל האוויר של מדינה א
 תקציר
של )  החטיבה להל  (הפועל במסגרת חטיבת כלי טיס צבאיי  , "להב"מפעל 

א בספטמבר "עחת  בש  הת, )א" התע להל  (מ "התעשייה האווירית לישראל בע
).  הלקוח להל  ('  על חוזה להשבחת מטוסי  ע  משרד ההגנה של מדינה א1998

והיקפו הוגדל במהל% השני  , היק$ החוזה בעת חתימתו היה עשרות מיליוני דולרי 
פרויקט ההשבחה מבוצע .  לאחר שהלקוח מימש אופציות שנכללו בחוזה2000  ו1999

זאת . המהוות שותפות' וחברה ב' ד ע  חברה אכקבל  ראשי יח" להב"על ידי מפעל 
שנחת  בי  , בהתא  למזכר הבנה לשיתו$ פעולה תו% חלוקת הסיכוני  ביניה 

 .1996הצדדי  כבר בסו$ 
 :להל  פירוט הליקויי  העיקריי 

א לבדיקת כדאיותו הכלכלית של הפרויקט "תהלי% קבלת ההחלטות בתע . א
 לכ% לא נמצא תיעוד שמצביע על כ% שהחוזה בנוס$. התבסס על נתוני  בלתי שלמי 

 .ל"וביניה  המנכ, א"אושר בכתב על ידי בעלי הסמכות המוגדרי  לכ% בנוהלי התע
אומד  עלות העבודה שהוצג בפני מקבלי ההחלטות לא התבסס על ניתוח מפורט  ) 1

בגי  רכש מקבלני " להב"אומד  העלות שהכי  מפעל , בנוס$ לכ%. של תכולת העבודה
 .היו חלקיי , שנה ואומד  העלות בגי  התממשות סיכוני  צפויי  בביצוע הפרויקטמ
, נמצאו ליקויי  בעבודת ההכנה שיש לבצע קוד  לחתימת חוזה ההתקשרות ) 2

 . בתחו  היכולת והמשאבי  הדרושי , בי  היתר
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לבצע במסגרת הפרויקט רכש גומלי  " להב"א התחייבה באמצעות מפעל "התע ) 3
.  ניכר מההיק$ הכספי של הפרויקט ביחד ע  שתי השותפות בחלקי  שווי בשיעור
 .לא נער% כראוי לביצוע ההתחייבות לרכש גומלי " להב"כי מפעל , נמצא

נצברו פיגורי  במועד סיו  עבודות ההשבחה של שלושת המטוסי  הראשוני   . ב
 המכירות שמשמעותה הקטנת, 2002 לשנת 2001ונדחתה מסירת מטוסי  אלה משנת 

 לא 2001עד נובמבר . בסכו  של מיליוני דולרי , 2001והתקבולי  בפרויקט בשנת 
, 2002אול  במידה שייווצר פיגור נוס$ מעבר לאפריל . הטיל הלקוח קנסות פיגורי 

דבר שיצמצ  את רווחיות הפרויקט , קיי  חשש שהקנסות אכ  יוטלו על המפעל
 .במידה ניכרת

קשיי  של : ת ההשבחה נבעו בעיקר מהגורמי  הבאי הפיגורי  בביצוע עבודו
פיגורי  ; בתיאו  ובניהול העבודה מול הלקוח" להב"מינהלת הפרויקט במפעל 

עקב חריגה בתקציב שעות העבודה בשל מחסור בכוח " להב"ותוספת עלויות למפעל 
שגרמה לניצולו הבלתי יעיל , אד  מנוסה ותחלופה רבה של כוח האד  בפרויקט

בתחומי  שוני  של פעילות הבטחת האיכות , ליקויי  שוני ; % בעבודה חוזרתולצור
" להב"וליקויי  בתחו  הפיקוח והבקרה של מפעל ; באחד המינהלי  הטכניי 

 . כקבל  ראשי על שתי השותפות בקבוצה המבצעת את הפרויקט
א "החטיבה והתע, "להב"שהנהלות מפעל , כי ראוי היה, משרד מבקר המדינה מדגיש

לש  כ% היה עליה  לבחו  . יבדקו היטב את כדאיותו של הפרויקט לפני אישור ביצועו
להציג ; את תכולת העבודה ולהעריכה על בסיס ניתוח מפורט של חלקיה השוני 

ולערו% ; לערו% ניתוח מפורט לסיכוני  כבסיס לאומד  העלויות; תחשיב רווחיות מהוו 
" להב" מפעל  על המפעל המוביל פרויקט כזה , יתר על כ . סקר חוזה קוד  לחתימתו

כולל בדיקת האפשרות לעמוד בהתחייבות לרכש ,  היה להיער% כיאות לקראתו 
שכ  התחייבויות לרכש גומלי  , א"דבר המצרי% ג  היערכות כוללת בתע. הגומלי 

על משרד , כמו כ . מהוות לאחרונה תנאי הכרחי לקיומ  של עסקות ייצוא רבות
, שה  ג  חברות ממשלתיות, משרד האחראי על התעשיות הביטחוניותהביטחו  כ

למציאת פתרונות לשיפור ההיערכות , לפעול יחד ע  משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר
  .ל בנוגע לרכש הגומלי "של התעשיות הנ

♦  
 סקירה

 של התעשייה האווירית)  החטיבה להל  (הפועל במסגרת חטיבת כלי טיס צבאיי  , "להב"מפעל 
בהשבחה ובתחזוקה של מטוסי קרב עבור משרדי , עוסק בפיתוח, )א" התע להל  (מ "לישראל בע

השבחת מטוסי קרב כוללת בדר  כלל שני . ההגנה וחילות האוויר של מדינות שונות ברחבי העול 
ובכלל , להחלפה ולשיפור מערכות מבניות שונות,  המיועד לחיזוק שלב השבחה מבנית : שלבי 

, את החלפת מערכת החיווט במטוס, בי  היתר,  כולל שלב השבחה אוויונית ;  שלד המטוסזה חיזוק
לרבות התקנת , והתקנת מכשור טכנולוגי מתקד , החלפת שעוני  אנלוגיי  בצגי מחשב דיגיטליי 

 . מחשב משימה
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מכרז ובקשה לקבלת הצעות )  הלקוח להל  ('  פרס  משרד ההגנה של מדינה א1996בספטמבר 
 1996באמצע נובמבר . 'יצוע השבחה אוויונית של עשרות מטוסי  עבור חיל האוויר של מדינה אלב

 החוזה  להל  (חוזה לשיתו' פעולה ' ובי  חברה א, "להב"באמצעות מפעל , א"נחת  בי  התע
ויגיש למשרד ההגנה של , יהיה הקבל  הראשי" להב"כי מפעל , בחוזה נקבע). לשיתו' פעולה

כי במקרה של קבלת הפרויקט , עוד נקבע בחוזה. ההצעה המשותפת לביצוע הפרויקטאת ' מדינה א
וכי ההשבחה , תהיה שווה בשווה" להב"לבי  מפעל ' חלוקת תקבוליו בי  חברה א, לביצוע

כמו כ  . 'האוויונית של המטוסי  תתבסס על מחשב משימה מוטס ועל תוכנה מתוצרתה של חברה א
 ".להב"וויונית והאינטגרציה שלה במטוס תהיה באחריות מפעל כי הנדסת המערכת הא, נקבע

לכלול בהצעת  המשותפת ' א וחברה א"בסמו  לאחר חתימת החוזה לשיתו' הפעולה החליטו התע
 נחת  מזכר הבנה לשיתו' פעולה בי  שלוש החברות 1996בסו' דצמבר , לפיכ . 'ג  את חברה ב

תגיש הצעה לביצוע העבודה כקבל  ' כי חברה ב, בעבמזכר ההבנה נק. בפרויקט)  הקבוצה להל  (
' בי  יתר הגורמי  לשיתו' חברה ב. וכי העבודה ותקבולי העיסקה יחולקו בי  שלוש החברות, ראשי

כי הסיכויי  לקבלת הפרויקט יהיו , הייתה ההערכה, ולהגדרתה כקבל  ראשי המוביל את הקבוצה
 . 'טובי  יותר א  ההצעה תוגש על ידי חברה ב

שהסתכמה , ללקוח את הצעת המחיר המשותפת של הקבוצה'  הגישה חברה ב1997באמצע ינואר 
 . א בהצעה היה כשליש משווי ההצעה"חלקה של התע. בעשרות מיליוני דולרי 

א באמצעות "שהתע, הסכימו החברות בקבוצה, 1997בשנת ' כתוצאה משינויי  שחלו במדינה א
" להב"א באמצעות מפעל "באותו מועד הגישה התע. סקהתהיה הקבל  הראשי בעי" להב"מפעל 

 . ובאותו היק' כספי של הפרויקט) B.A.F.O(הצעת מחיר נוספת ללקוח לשלבו הסופי של המכרז 
שבמסגרתו סוכ  ע  הלקוח על הקטנת תכולות הפרויקט ועל מחירו שהוקט  , לאחר משא ומת 

, "להב"באמצעות מפעל , א"קט בי  התע החוזה לביצוע הפרוי1998נחת  בסו' ספטמבר , בהתא 
 גדל סכו  זה 2000  ו1999במהל  השני  . לבי  הלקוח בהיק' כספי של עשרות מיליוני דולרי 

לאחר שהלקוח מימש את זכותו להוסי' תכולות שהוגדרו כאופציות , בעוד מספר מיליוני דולרי 
 .בחוזה האמור
יסיי  לערו  ' חר שחיל האוויר של מדינה אכי ההשבחות האוויוניות יתבצעו לא, בחוזה נקבע

שאמורי  לבצע מפעל , כי ג  ההשבחה האוויונית, עוד נקבע בחוזה. במטוסי  השבחות מבניות
כי , בנוס' לכ  נקבע. 'תתבצע בבסיס חיל האוויר של מדינה א, ויתר החברות בקבוצה" להב"

 :עבודת ההשבחה האוויונית תבוצע בשני שלבי 
 בשלב זה  ) PDP   Prototype Development Phase(הטיפוס  יתוח אבות שלב פ ' שלב א

טיפוס לכל אחד מארבעת הדגמי  השוני  של  שיהוו אבות, תבוצע השבחה של ארבעה מטוסי 
, בשלב זה נכללת ג  עבודת הפיתוח והתכנו . 'המטוסי  המצויי  בשימוש חיל האוויר של מדינה א

את התקנת המערכות האוויוניות . הטיפוס  למטוסי אבותB Kitדות  ויחיA Kit 1וכ  הספקת יחידות 
 .'על בסיס תכ  שתבצע חברה ב' השונות יבצעו אנשי חיל האוויר של מדינה א

 בשלב זה יקי  הלקוח  ) SMP   Serial Manufacturing Phase( שלב הייצור הסדרתי  ' שלב ב
באמצעות קו . א ושותפותיה"ידע שיעבירו התעקו ייצור על בסיס ה' בבסיס חיל האוויר של מדינה א

כי , עוד נקבע. השבחה אוויונית סדרתית של המטוסי  הנותרי ' זה יבצע חיל האוויר של מדינה א
 .B Kitא ושותפויותיה רק את יחידות "יספקו התע, לצור  ההשבחה הסדרתית

__________________ 
 קבוצת  : לחלק לשתי קבוצותאת הרכיבי  המותקני  במטוס במהל  עבודות ההשבחה האוויוניות נית   1

 ).B Kit  להל  (וקבוצת רכיבי היחידות האלקטרוניות ) Kit A  להל  (רכיבי מערכת החיווט 
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ות בלעדיות על הידע ועל לרבות מת  זכוי, כלל החוזה האמור העברת ידע טכנולוגי ללקוח, כמו כ 
א לרכש "כלל החוזה התחייבות של התע, בנוס' לכ . תכניות הפיתוח של המטוסי  המושבחי 

א לבי  "פרטי ההתחייבות לרכש גומלי  נקבעו בחוזה נוס' שנחת  בי  התע. 'גומלי  ממדינה א
' דינה אא לרכוש במ"התחייבה התע, על פי החוזה לרכש הגומלי . 1998הלקוח בסו' דצמבר 

 שני  מיו  10בתקופה של , מוצרי  בשיעור ניכר מהיקפו הכספי של הפרויקט על פי אבני דר 
א "עמידה של התע כי אי, בחוזה לרכש גומלי  נקבע ג . קבלת המקדמה הראשונה מהלקוח

 . תגרו  לתשלו  קנסות על ידיה, על פי אבני הדר  לרכש הגומלי , בהתחייבותה
 ÏÚÙÓ ÈÎÓÒÓÓ"·‰Ï "Ú‰ÏÂ , ˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÏËÓ ˙ÓÏ˘‰· ÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ÌÈ·ÂÎÈÚ Ï˘· ÈÎ

ÈÊÂÁ‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÔÎ„ÂÚ ,Ú ˙Â‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰Â ,ÁÂ˜Ï‰ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ , ÏÈ¯Ù‡· ˜¯1999 . ÌÏÂ‡
· ‰¯·Á È„È ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·ÂÎÈÚ Ï˘· ' ÏÚÙÓÂ"·‰Ï" , Ï˘ ÌÈ¯Â‚ÈÙ ÌÈÈÂÙˆ

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ ,ÒÓ· ÌÈÈ˘„ÂÁÂ ÈˆÁÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡·‡‰ ÈÒÂËÓ ˙Ú·¯‡ ˙¯È-ÒÂÙÈË. 
א עד "כי ללקוח זכות להטיל קנסות פיגורי  על התע, א לבי  הלקוח עולה"על פי החוזה בי  התע

תתחלק שווה בשווה בי  מפעל , עלות הקנס במידה שיוטל. לסכו  של מאות רבות של אלפי דולרי 
מוקנית , רת מטוס כלשהוא  הפיגורי  יגדלו מעבר לשישה חודשי  ממועד מסי. לשותפיו" להב"

 . ללקוח זכות לביטול החוזה בכללותו
 את סדרי קבלת ההחלטות ואת אופ  2001משרד מבקר המדינה בח  בחודשי  יולי עד נובמבר 

וכ  את הסיבות שהביאו לפיגורי  שחלו בביצוע , א"הביצוע והניהול של הפרויקט בתע, התכנו 
 ".להב"בחטיבה ובמפעל , א"ביקורת נערכה בתעה. הפרויקט בהשוואה ללוח הזמני  המעודכ 
החליטה שלא להניח אל , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

שולח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה וכדי למנוע פגיעה 
נוסח  [1958 ח"התשי, בקר המדינה לחוק מ17בהתא  לסעי' , לאומיי  שלה בקשרי מסחר בי 

 ].משולב

  
 ההחלטה על ביצוע הפרויקט ואישורו
ÌÈÂÒÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÈ‡„Î ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ , ÂÚÂˆÈ·Ó ‰ÈÂÙˆ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯

˙ÂÈÁÂÂ¯ Ï˘ ÌÈË·È‰· , ÌÈ˘„Á ÌÈ˜ÂÂ˘Ï ‰¯È„Á ˙ ÈÁ·Ó ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ‰ÓÂ¯˙
ÌÈÈÁÂÂ¯Â ,˘· ˙Â¯ÈÎÓ‰ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰ Â‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï˘ Ë·È‰· ‰ÓÂ¯˙ Â‡ ÌÈÈ˜ ˜Â

ÌÈÈÂ Ù . ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ"˙È˜ÒÚ ˙È Î˙· ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ï , ‰˜È„· ¯Á‡Ï ÔÈÎ‰Ï ˘È˘
ÌÈ˜ÈÓÚÓ ÁÂ˙È Â ,ÌÈÏ‰ · Ú·˜ÈÈ˘ ÈÙÎ , È ÙÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘˙ ÂÊ ˙È Î˙Â
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â˘È‡ . 

 

 כדאיות ביצוע הפרויקט . 1
ישמש כקבל  ראשי " להב"שמפעל ,  סוכ  בי  חברות הקבוצה1997 בתחילת אוקטובר, כאמור

קבל  ראשי בפרויקט הייתה השפעה על " להב"להחלטה בדבר היות מפעל . 'במקו  חברה ב
הובאה ההצעה לאישורה של , לפיכ . א"על הרווחיות ועל כדאיותו של הפרויקט לתע, הסיכוני 

 ). ועדת האישור להל  (א "טי  בתעועדת אישור כללית להצעות מחיר לביצוע פרויק
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א "ל התע"מנכ, בי  היתר, שבה השתתפו,  התכנסה ועדת האישור1997באמצע אוקטובר 
כדי לאשר את הצעת המחיר , "להב"מנהל החטיבה ומנהל מפעל , לי  לשיווק ולכספי "והסמנכ

וח התפעולי בדיו  הוצגו נתוני  כספיי  על העלויות ועל הרו". להב"המעודכנת שהכי  מפעל 
 .הצפויי  לאחר השינוי בהובלת הפרויקט

בחלק מתקופת ביצוע " להב"כי צפוי שהגירעו  בתזרי  המזומני  של מפעל , עוד הוצג בדיו 
על פי ,  מיליו  דולר2.7 ל, קבל  משנה" להב"שבה , הפרויקט יגדל ממיליו  דולר בהצעת המחיר

נוצר צור  בקבלת ערבות , חלק מתקופת הפרויקטבעקבות קיו  גירעו  תזרימי ב. ההצעה המעודכנת
 הסכ  שנחת  בי  מדינת ישראל  " מהסדר הבנקי "ומימו  מקבוצת בנקי  בישראל כמתחייב 

וביניה  ג  ביצוע , א"למימו  פעולות התע, 1996א לבי  מספר בנקי  ישראלי  בנובמבר "והתע
 . פרויקטי  דוגמת פרויקט ההשבחה הנידו 

להעלות את , )מ" מו להל  (ל את מנהלי המשא ומת  "דת האישור הנחה המנכבסיכו  דיו  וע
 .מ"וקבע מרווח מסוי  למו, המחיר שהוצג עד למקסימו  האפשרי

שהייתה , הצעת מחיר סופית לשלב האחרו  של המכרז" להב" הגיש מפעל 1997בסו' אוקטובר 
 הקטנת תכולת עבודה והורדת וזאת בעקבות, נמוכה בעשרות מיליוני דולרי  מההצעה המקורית

 .מחיר
משרד מבקר המדינה בח  את תהלי  בדיקת כדאיות הפרויקט לפני קבלת ההחלטה על שינוי מעמדו 

הציג בפני " להב"וכ  את אומדני העלויות שמפעל , מקבל  משנה לקבל  ראשי" להב"של מפעל 
  שער  הלקוח א לפני הגשת הצעת המחיר בשלב הסופי של המכרז"מקבלי ההחלטות בתע

)B.A.F.O (והעלה כי, ולפני חתימת החוזה ÏÚÙÓ˘ ˙ÂÈÁÂÂ¯‰Â ˙ÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡ "·‰Ï " È Ù· ‚Èˆ‰
Î Ó È Ù·Â ¯Â˘È‡‰ ˙„ÚÂ"Ú˙‰ Ï"ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ ‡ , ˙ÂÈÂÏÚ‰Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ‡ÂÏÓÏ ÈÂËÈ· Â ˙  ‡ÏÂ

‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ˙ÂÈÂÙˆ‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 
‡ . ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ Â Ï Ú - ÏÚÙÓ ÈÎÓÒÓÓ "·‰Ï "‰ÏÚ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÚ È „ÓÂ‡ ÈÎ  ,

 ÏÚÙÓ ‚Èˆ‰˘"·‰Ï " ˙Â Â˘‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰ È ÙÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù·-" ·‰Ï "
Â ‰ ˘Ó ÔÏ·˜Î"·‰Ï " È˘‡¯ ÔÏ·˜Î-‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á Ì¯Ë· ÔÎÂ  , ÁÂ˙È  ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï

‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÓÎ Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ‡Ï‡ ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ , ÂÒÒ·˙‰˘
˙ÂÓÂ„ ˙Â„Â·Ú ÏÚÌÈÓ„Â˜ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÏÚÙÓ· ÂÚˆÂ·˘  .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÓÎ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ „ÓÂ‡· ‰‚ˆÂ‰˘ , Û˜È‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ˙È  ÒÈÒ· ÏÚ ‰Ú·˜ ˘ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ ‰„Â·Ú‰ , ÏÚÙÓ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó Í¯Ú˘"·‰Ï " ÛÂÒ· ˜¯1998 ,
ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï .Ú‰Ï ÒÈÒ· ˘ÓÈ˘ Ì‚ ‰Ê ÁÂ˙È  Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ ˙Î¯

Â˙Ú ˙‰ ˙Ú· ˙ Î„ÂÚÓ‰. 
את נתוני כמות השעות בגי  עבודת המפעל " להב"משרד מבקר המדינה ריכז על פי מסמכי מפעל 

מ והגשת הצעות המחיר וכ  "שהוצגו בפני מקבלי ההחלטות בשלבי  השוני  של המו, ואת עלות 
 . בעת אישור הפרויקט

, כקבל  ראשי בפני ועדת האישור" להב"מחיר השנייה של כי במועד הצגת הצעת ה, מהנתוני  עלה
) 39% המהווי  שיעור של כ(הייתה הערכת כמות שעות העבודה נמוכה בעשרות אלפי שעות עבודה 
הערכת , בדומה לכ . 1999מזו שהוצגה כבסיס לקביעת תקציב הפרויקט בעת התנעתו באפריל 

הייתה נמוכה במספר ,  הצעת המחיר השנייהעלות העבודה שהוצגה בפני הוועדה האמורה במסגרת
מזו שנקבעה בעת התנעת הפרויקט לפני שהעבודה ) 42%המהווי  שיעור של (מיליוני דולרי  

 .החלה



 א53דוח שנתי  234

 file: chap151 04/09/2002  הרצה שניה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚÙÓ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÂ Î˙· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÈÎ
Ë˜ÈÂ¯Ù· ÚÈ˜˘‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‰Ú˜˘‰‰ È Â˙  Ï˘ ‰‚ˆ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘·

‰˙ÂÏÚÂ ,Â˙Ú ˙‰ ˙Ú· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙Ï ÒÈÒ·Î ÂÚ·˜ ˘ , ˙Â˘‡¯· ¯Â˘È‡‰ ˙„ÚÂ È Ù·
Î Ó"Ú˙‰ Ï" ¯·ÂË˜Â‡· ‡1997 ,˙ÂÏÚ‰ È Â˙  Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó· ÈÂ È˘ ‡ÏÏ , ‰˙ÈÈ‰

‰‡¯Ó ,¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ÌˆÓËˆÓ ÈÂÙˆ‰ ÈÏÂÚÙ˙‰ ÁÂÂ¯‰˘ . ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê ·ˆÓ·
Â‡Ó ‰˙ÈÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï˙¯˘ ,ÌÈ„ÒÙ‰Ï ˘ÂÏ‚Ï ·¯ ÔÂÎÈÒ ‰· ‰È‰ ÔÎ˘. 

, כי חלק מתוספת השעות האמורה נבעה, 2002הודיע למשרד מבקר המדינה במארס " להב"מפעל 
וכי העברה זו בוצעה לאחר , "להב"למפעל ' מהעברת תכולת עבודה מסוימת מחברה א, בי  היתר

 .מועד הגשת הצעת המחיר השנייה וא' לאחר מועד חתימת החוזה
, זאת. כי ראוי היה לקחת בחשבו  ומראש אפשרות זו בהערכת העלויות, משרד מבקר המדינה מעיר

 . כיוו  ששינויי  בחלוקת העבודה בי  השותפי  התאפשרו לפי מזכר ההבנה ביניה 
Ú . ב ˙ Ï  ı Â Á Ó  ‰  ˘ Ó  È  Ï · ˜ Ó  ˘ Î ¯  Ô È ‚ ·  ˙ Â Ï Ú"‡  כי , א עולה" מנוהל התע

על . בפרויקט מתחיל כבר בשלב הכנת ההצעה ללקוח, לרבות קבלני חו2, שיתו' קבלני המשנה
. המנהל הממונה על הכנת ההצעה לקבל מקבלני החו2 הצעות מחייבות על חלק  הצפוי בעבודה

 .וה  מהוות חלק מהערכת העלות, בדיקת ההצעות מהווה חלק מבחינת היכולת לבצע את הפרויקט
בפני ועדת . א"  בהתא  לנוהלי התעכי אומד  עלות הרכש לא הוכ, משרד מבקר המדינה העלה
ששימש חלק מבסיס ,  אומד  עלות רכש מקבלני משנה חיצוניי 1997האישור הוצג באוקטובר 

על פי .  ושזכתה במכרז1997הנתוני  שלפיו נבנתה הצעת המחיר שהועברה ללקוח בסו' אוקטובר 
כי עלות זו , עולה, חוזהא בפני נציג קבוצת הבנקי  בסמו  למועד חתימת ה"נתוני  שהציגה התע

סכו  זה הוקט  עוד יותר במסמ  . צפויה להסתכ  בכמחצית מהסכו  שהוצג בפני ועדת האישור
 .התנעת הפרויקט

 ÏÚÙÓ ÈÎÓÒÓÓ"·‰Ï " ÏÚÙÓ· ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó ˙Â¯‰·‰ ÈÙ ÏÚÂ
‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,ÈÈ ÂˆÈÁ‰ ‰ ˘Ó‰ È Ï·˜ ˙ÂÏÚ ÏÚ ÏÚÙÓ‰ È „ÓÂ‡ ÈÎ Ì

ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ,ÂÒÒ·˙‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â Â¯Á‡ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ , ‰ ˘Ó‰ È Ï·˜Ó ÂÏ·˜˙‰˘
ÌÈ¯Á‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ,Ï‰Â · ˘¯„ Î ¯ÂÓ‡‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙Â·ÈÈÁÓ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‡ÏÂ . ˜¯

 ˙ ˘·1999 ,ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï , ÏÚÙÓ È‚Èˆ Ï ¯¯·˙‰"·‰Ï " ‡˘Ó ÍÏ‰Ó·
 ‰ ‰ ˘Ó‰ È Ï·˜ ÌÚ Í¯Ú ˘ Ô˙ÓÂ"Ï , ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ „ÓÂ‡‰Ó ‰ÎÂÓ  Ì˙„Â·Ú ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ‰˘

¯ÎÈ  ,Î· ÍÂÓ  ‰È‰˘-60%˙È Â˘‡¯‰ Ì˙Î¯Ú‰Ó  . ÏÚÙÓ· ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ ¯È‰·‰ „ÂÚ
"·‰Ï " ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2001 , È Ï·˜ ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡ ˙ Î‰ Í¯„ ÈÎ

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯˙È· Ì‚ ÏÚÙÓ· ‰‚Â‰  ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ‰ ˘Ó‰. 
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÔÈÈˆÓ ‰  ,ÍÎ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙Â„·ÂÚ‰ ÈÎ , ‡Ï ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù·˘

 ÏÚÙÓ ÏÚÙ"·‰Ï "Ú˙‰ ÈÏ‰Â Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Â Ô Î˙˘ ˙Ú· ‡ .
ÏÚÂÙ· Ì Ó‡ , ÌÈÈ ÂˆÈÁ ‰ ˘Ó È Ï·˜Ó ˘Î¯ ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÚ È „ÓÂ‡· ˙ÂÈÂÚË‰

˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ· ÂÊ ˙‡ ÂÊ ÂÊÊÈ˜ ,„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡„È˙Ú· Ì‚ ˘Á¯˙È ¯·„‰˘ ÁÈË·‰Ï È . ÁÎÂ 
 ÏÚÙÓ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÎ· Ú·˜ Í¯„ ˘Á¯˙Ó ‰Ê ÍÈÏ‰˙˘ ‰„·ÂÚ‰"·‰Ï" , ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ú˙‰ ÈÏ‰Â Ï Ì‡˙‰· ÍÈÏ‰˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „È˙Ú· „ÈÙ˜˙Â ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ˙ ÏÚÙÓ‰"‡. 
˙ . ג Â È ‡ „ Î  · È ˘ Á מקובל ,  כאשר מדובר בפרויקט שתקופת ביצועו נמשכת מספר שני   ˙
ערו  תחשיב כדאיות כלכלית שבו מהווני  את זר  ההכנסות וההוצאות על פי מחיר הו  בהתא  ל

כי אומדני העלויות והרווחיות שהוצגו , משרד מבקר המדינה העלה. לסיכוני  הטמוני  בפרויקט
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בפועל הוצגו אומדני עלויות . לא כללו תחשיב כדאיות כלכלי כמפורט לעיל, בפני ועדת האישור
בלי שנית  ביטוי להוצאה על מימו  ביניי  ולהשלכה של עיתוי קבלת , ת לשלוש שני והכנסו

 .ההכנסות
ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÏÚÙÓ ‚Èˆ‰˘ ˙ÂÈÁÂÂ¯‰ È „ÓÂ‡"·‰Ï " ·È˘Á˙ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰Ó ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰

ÔÂÂ‰Ó ˙ÂÈ‡„Î .‰Ó‚Â„Ï , ¯·Ó·Â · Í¯Ú˘ ÔÂÂ‰Ó ˙ÂÈ‡„Î ·È˘Á˙Ó1998 ÌÂÈˆ¯ÂÒÂ˜ ‚Èˆ  
ÚÙ ˙‡ ÌÈ ÓÓÓ‰ ÌÈ˜ ·‰Ú˙‰ ˙ÂÏÈ"‡ , ‰Ú·˜˘ ÔÂÂÈ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï

Ú˙‰"‡ ,‰ÏÂÚ ,Î· ÍÂÓ  ‰È‰ ÔÂÂ‰Ó‰ ÈÏÂÚÙ˙‰ ÁÂÂ¯‰ ÈÎ-500,000 „Ú 600,000 ¯ÏÂ„ 
ÔÂÂ‰Ó È˙Ï·‰ ÈÏÂÚÙ˙‰ ÁÂÂ¯‰Ó , ·˘ÈÁ˘"ÏÚÙÓ " ÏÈ¯Ù‡· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ú ˙‰ ˙Ú· ·‰Ï1999

. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂÂ‰Ó ˙ÂÈÁÂÂ¯ ·È˘Á˙ ˙‚ˆ‰Ï ,Î˘ ÏÚ ‰‡¯Ó ‰È‰ ¯ÂÓ‡

‰‚ˆÂ‰˘ ÂÊÓ ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ  ˙ÂÈÁÂÂ¯ , ˙Ï·˜ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰ ˙ ÈÁ·Ó ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ . 

Ì . ד È È Â Ù ˆ  Ì È  Â Î È Ò  ˙ Â ˘ Ó Ó ˙ ‰  Ô È ‚ ·  ˙ Â Ï Ú  מדובר בפרויקט מורכב ,  כאמור
קבלני (תתפות שתי שותפות נדרש לנהל פרויקט שבו מש" להב"ומפעל , בעיקר מההיבט הניהולי

. ואילו למפעל לא היה ניסיו  בעבודה בפרויקטי  משותפי  ע  יותר משות' אחד, )משנה עיקריי 
שרק , תלות גדולה בלקוח המבצע בפרויקט את שלב ההשבחה המבני" להב"למפעל , בנוס' לכ 

 שלב ההשבחה ושותפיו להתחיל בביצוע" להב"יכולי  מפעל , לאחר סיומו על פי כל הדרישות
תכנית ההשבחה המבנית נוהלה על ידי הלקוח שהיה חסר ניסיו  בניהול קבלני , כמו כ . האוויונית

לתא  " להב"כתוצאה מכ  נדרש מפעל . 'ונעשתה על ידי אנשי חיל האוויר של מדינה א, משנה
בביצוע שגר  לפיגורי  , מורכבות זו יצרה קושי ניהולי. ולקשר בי  מספר גורמי  אצל הלקוח

 ). על כ  ראו בהמש (העבודה 
1 ( ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯Â˘È‡‰ ˙„ÚÂ È Ù· Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡· ÈÎ , ¯ÂÓ‡Î

ÏÈÚÏ ,ÌÈÈÂÙˆ ÌÈ ÂÎÈÒ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ Ì Ó‡ ‰ÏÏÎ  , ˙Â·¯ ˙Â‡Ó· ‰ÓÎ˙Ò‰˘
ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ Ï˘ ;Ï· ÌÈÈÏÂ‰È  ÌÈ ÂÎÈÒ ˙ÙÒÂ˙Ï ÈÂËÈ· Ô˙È  ‡Ï ÂÊ ˙ÙÒÂ˙· ÌÏÂ‡ È˙

˙ÏËÂ·Ó , ÏÚÙÓ Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ó ‰Ú· ˘"·‰Ï "È˘‡¯ ÔÏ·˜ . ÏÚÙÓ Ï˘ Â˙ÎÈÙ‰"·‰Ï " ÔÏ·˜Ó
ÏÈÚÏ Â¯·ÒÂ‰˘ ÈÙÎ ‰Ê „ÓÚÓ ÈÂ È˘· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â È˘‡¯ ÔÏ·˜Ï ‰ ˘Ó , ˙‡ Â·ÈÈÁ

˙ÂÏÚ· ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Ï„‚‰ ,ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÈ‚· . ‰‡ÂÂ˘‰· ÂÊ ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ ‰ Ë˜ ÏÚÂÙ·
ÙÓ Ï˘ Â˙ÂÈ‰ ˙Ú· ÔÎÂ‰˘ ·È˘Á˙Ï ÏÚ"·‰Ï "‰ ˘Ó ÔÏ·˜ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡·

 ÏÚÙÓ ‰·˘ Ê¯ÎÓ· ‰˙ÎÊ˘ ‰ Â¯Á‡‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰Ï ÒÈÒ· ˘ÓÈ˘˘"·‰Ï "È˘‡¯ ÔÏ·˜ ‰È‰ ,
 ÏÚÙÓ ˙ÈÁÙ‰"·‰Ï "˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏÚ· ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ ,ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÈ‚· , ‰˙ÁÙ‰

˙ÙÒÂ . 
ÔÎÓ ¯Á‡Ï , ¯·Ó·Â ·1998 ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˘„Á Ï‰ Ó ‰ ÂÓ .Â ÈÓ ÌÚ „ÈÓ„È˜Ù˙Ï ÂÈ , Ì¯Ë·

Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ , ÌÈÈÂÙˆ ÌÈ ÂÎÈÒ Ï˘ Ì˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Â‰
¯Â˘È‡‰ ˙„ÚÂ È Ù· ‚ˆÂ‰˘ ÌÂÎÒÏ , ÌÈ ÂÎÈÒ ÔÈ‚· ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÂÎÒ ÂÏ ÛÒÂ ·Â

‡ ‰ È„ÓÓ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ÌÈÎÂ¯Î‰' . ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ˘ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡
 ˙‚ˆ‰ ·Ï˘·˘ ‰Î¯Ú‰‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ˘„Á‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó˘ ‰Ú˘·Â ¯Â˘È‡‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙ÂÈÂÏÚ‰

 ‰"Ï , ÏÚÙÓ Í¯Ú"·‰Ï "˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡Ï ÒÈÒ·Î ÌÈ ÂÎÈÒÏ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ˙È  ,ÔÂ‚Î : ÌÈ ÂÎÈÒÏ
È‡Ï-ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ ; Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÙ˙Â˘‰Â ‰ ˘Ó‰ È Ï·˜ ˙„Â·Ú ÔÈ‚· ÌÈ ÂÎÈÒÏ

ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· Ì˙„ÈÓÚÏÂ Ì˙„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡Ï ; ÂÎÈÒÏ ÔÈ‚· Â‡ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘· ‰‚È¯Á ÔÈ‚· ÌÈ
˙ÂÈÂÚË ÏÏ‚· ˙¯ÊÂÁ ‰„Â·Ú ; ‰„Â·Ú‰ ˙Ú˘ ÈÙÈ¯Ú˙ ˙ÈÈÏÚ ÔÈ‚· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ ÂÎÈÒÏ ÔÎÂ

Ú˙·"‡ ,‰È˙ÂÈÂÏÚ· ÏÂ„È‚Ï ÂÓ¯‚È ¯˘‡ ˙ÂÈÏÏÎÂ ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÒÓÚ‰ È¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂ È˘Â . 
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לסיכו  , הסיכוני לא נית  ביטוי כספי מתאי  באומד  העלויות בגי  התממשות , בנוס' לכ  ) 2
אמנ  באומד  העלויות ששימש בסיס להכנת הצעת . מימוש ההתחייבות לרכש גומלי  של אי

נכלל סכו  של מאות אלפי דולרי  בגי  , כקבל  משנה" להב"שבה שימש מפעל , המחיר הראשונה
מוש מי אול  לא נמצא תיעוד שמצביע על הביסוס להערכת העלויות בגי  אי. סיכוני רכש גומלי 

 .יעדי ההתחייבות לרכש גומלי  והשפעתו על רווחיות הפרויקט
כי לא תומחרה , הבהיר" להב"כי מפעל ,  עולה1998על פי דוח נציג הבנקי  מנובמבר , יתר על כ 

א ושותפיה "התע, כיוו  שעל פי הערכתו, עמידה ביעדי התחייבות לרכש הגומלי  עלות בגי  אי
הסכו  של מאות אלפי דולרי  הוקט  לאחר מכ  על , כמו כ ". ושילעמוד בהתחייבות ללא ק"יוכלו 

וג  לכ  , כאמור לעיל,  לעשרות אלפי דולרי  בלבד1999ידי מנהל הפרויקט בעת התנעתו באפריל 
 .לא נמצא תיעוד שינמק את הסיבות לכ 

צעת כי בזמ  הכנת ה, 2001הבהיר למשרד מבקר המדינה באוקטובר " להב"מנהל הפרויקט במפעל 
והמסקנה הייתה שלפרויקט זה , נבחנו ונותחו הסיכוני ", שבה המפעל משמש כקבל  ראשי, המחיר

לכ  אי  סיכוני  . אי  פריצות דר  טכנולוגיות ומערכת האוויוניקה מותאמת מפרויקטי  אחרי 
ו  מול הלקוח מהווה סיכ' וע  חברה ב' כי העבודה בשותפות ע  חברה א, עוד הבהיר". טכנולוגיי 

וכי אומד  העלות בגי  סיכוני  צפויי  בא לענות על חריגות בשעות עבודה בגי  תוספת , בינוני
וכיסוי שינויי  , חריגה בשעות עבודה עקב עבודות חוזרות או טעויות, תכולה שלא הובאה בחשבו 
 .'הוצאות הנהלה וכלליות וכו, בתעריפי  של שעת עבודה

שאומד  העלויות בגי  סיכוני  צפויי  נקבע על פי , "להב "כמו כ  הסביר מנהל הפרויקט במפעל
כי אומד  , "להב"הסביר ראש מינהל הכספי  במפעל , בנוס' לכ . ניסיו  המפעל בפרויקטי  דומי 

חריגה : כגו ,  אמור להספיק לכיסוי הסיכוני  המזוהי  במועד זה2001העלות המעודכ  באוקטובר 
ביצוע שינויי  במכלולי  , ירת המטוס הראשו  והמטוס השניוקנסות בגי  פיגורי  במס, בשעות

 . מימוש רכש גומלי  וכ  שינויי  בתעריפי שעת העבודה של המפעל קנסות בגי  אי, מסוימי 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚÙÓ È Â˙ Ó ÈÎ"·‰Ï " ¯·Ó·Â Ó2001‰ÏÂÚ  , ¯·ÂË˜Â‡ ÔÈ· ÈÎ

 ¯·Ó·Â Ï2001· ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ ˙ÈÁÙ‰ ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· ÌÈ ÂÎÈÒ ÔÈ‚ ,
 ˙Ú· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡· ÏÏÎ ˘ ÌÂÎÒÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ‰˙ÁÙ‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰

‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Â˙‚ˆ‰ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ .ÌÈ Â˘ ÌÈ ÂÎÈÒ Ï˘ Ì˘ÂÓÈÓÓ ‰Ú·  ‰˙ÁÙ‰‰ . ÔÂÂÈÎ
ÁÂ˜ÏÏ „Á‡ ÒÂËÓ ÂÏÂ ¯ÒÓ  Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ , ÌÂÎÒ˘ ÍÎÏ ¯È·Ò ˘˘Á ÌÈÈ˜

È„Ó ÔË˜ ‰Ê ,„È˙Ú· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ·˜Ú ÂÚ· È˘ ÌÈ˜Ê ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˜ÈÙÒÈ ‡ÏÂ .  
 אישור הפרויקט. 2
 מס  העלות 10% שהרווח הצפוי בה קט  ב, ל"התקשרות ע  לקוח מחו, א"על פי נוהלי התע . א

ד עולה עו. ל לכספי "ל או ממלא מקומו יחד ע  הסמנכ"טעונה אישור המנכ, התפעולית המחושבת
ל לכספי  ושל הממונה על סחר גומלי  ושיתו' פעולה "כי אישור  של הסמנכ, א"מנוהלי התע

נדרש , בנוס' לכ . נדרש ג  לכל עיסקה שבה קיימת דרישה מ  הלקוח לקיו  רכש גומלי , עסקי
פ לכל פרויקט שבו נכללת העברת ידע בדומה לפרויקט "ל וראש ארגו  המו"אישור של סג  סמנכ

 . הביקורתנשוא
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ , ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·˘" Ï

ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ·˙Î· Ì¯Â˘È‡ ˙‡ Â ˙  . ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰
 ÏÚÙÓ˘ ÍÎ ÏÚ"·‰Ï " ÈÏ‰Â Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ Ï·È˜ ‡Ï

Ú˙‰"‡. 
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מוטלת על מנהל הצעת ,  כי לצור  חתימה על החוזה הסופי ע  הלקוח,א עולה"מנוהלי התע . ב
א מסמ  "החובה להגיש למוסמכי החתימה בתע) העובד המופקד על הכנת הצעת המחיר(המחיר 

ההשוואה צריכה . השוואה בי  נתוני ההצעה האחרונה שאושרה לבי  הנתוני  בחוזה המוצע
 . לרבות שינויי  בתכולה, תלהצביע על כל ההבדלי  בתנאי החוזה ובעלויו

א "שמסמ  זה הוכ  והוצג בפני מוסמכי החתימה על החוזה בתע, לא נמצא תיעוד המצביע על כ 
שמנהל הצעת המחיר יכי  ויציג את מסמ  ההשוואה האמור , מ  הראוי היה. לפני חתימת החוזה

א "ל התע"מנכבייחוד נוכח פרק הזמ  שעבר ממועד ישיבת ועדת האישור בהשתתפות , כנדרש
ל להגדיל "שהנחיית המנכ, ונוכח העובדה, 1998 ועד לחתימת החוזה בספטמבר 1997באוקטובר 

 .את היק' המכירות בפרויקט לא בוצעה
ÌÈ¯·„‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚ ,Ú˙· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘" Â¯Â˘È‡ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„·Ï ‡

¯ÒÁ· ‰˜Ï :È· Â ˙  ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù· Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ‡ÂÏÓÏ ÈÂË
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Â ;Ú˙‰Â"‰ÈÏ‰ Ï „Â‚È · ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰ÏÚÙ ‡ , ÔÈ·

¯˙È‰ ,Ú˙· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ·˙Î· ¯Â˘È‡ ¯„ÚÈ‰·Â ˙ÂÈÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡ ˙ Î‰·"‡.   
 החוזה לביצוע הפרויקט

כדי , זאת. כלשהויש לערו  סקר חוזה טר  חתימה על חוזה לביצוע פרויקט , א"על פי נוהלי התע
, לוודא שלמפעל המבצע יש את היכולת ואת כל האמצעי  והמשאבי  לביצוע החוזה כלשונו

 . לשביעות רצו  הלקוח ולתועלת המפעל
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚÙÓ· Í¯Ú  ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· ÈÎ"·‰Ï " Ì„Â˜ ‰ÊÂÁ ¯˜Ò

Â˙ÓÈ˙ÁÏ .ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚ÓÂ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÏÚÙÓ ·ÈÈÁ˙‰"·‰Ï "ÊÂÁ· ˙ÂÏËÓ Úˆ·Ï ‰
ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰Â ˙ÈÙÒÎ‰ Ô˙ÂÚÓ˘Ó ‡ÂÏÓ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Ô˙ ˘ ÈÏ· ˙ÂÓÈÂÒÓ 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÁÂÂ¯ ÏÚÂ ÌÈ ÓÊ‰.  
  : להל  הפרטי 

 )MFD(הספקת צגי מחשב . 1
וכ  ' בתכולת העבודה על פי החוזה נקבעה התקנתו של צג למחשב המשימה מתוצרת חברה א

 . 'לקוח עבודות תחזוקה מסוג דרג דלספק ל" להב"שעל מפעל , נקבע
כי , ללקוח" להב"הודיע מנהל הפרויקט במפעל , כחודש לאחר חתימת החוזה, 1998בסו' אוקטובר 

מנהל . חדלה לייצרו' כיוו  שחברה א', אי  באפשרות המפעל לספק את הצג מתוצרת חברה א
כי בשל ,  והבהיר לו,הפרויקט הציע באותו מועד ללקוח צג חלופי מתוצרתה של חברה אחרת

לאחר . לצג החלופי' לא יוכל לעמוד בהתחייבותו לספק תחזוקה מדרג ד" להב"מפעל , החלפת הצג
 על 2001סוכ  ע  הלקוח ביולי , שנמש  קרוב לשלוש שני , לבי  הלקוח" להב"מ בי  מפעל "מו

. לקי חילו'ועל הספקת כמות גדולה במיוחד של ח, מת  אחריות לצגי  לתקופה של מספר שני 
כי תוספת העלות שיממ  ,  עולה2001מהודעת מנהל הפרויקט למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ראוי היה , לדעת משרד מבקר המדינה. צפויה להסתכ  בכמה מאות אלפי דולרי " להב"מפעל 
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, את יכולתה לספק את הצג קוד  לחתימתו על החוזה ע  הלקוח' יבדוק ע  חברה א" להב"שמפעל 
  .מנות לכ  הייתה בעת עריכת סקר לחוזה ההתקשרותוההזד

 מחשב משימה . 2
כי ג  מחשב המשימה יהיה , לבי  הלקוח נקבע" להב"א באמצעות מפעל "בחוזה שנחת  בי  התע

כי מינהל טכני במפעל הערי  את היק' עבודת , עלה" להב"ממסמכי מפעל . 'מתוצרת חברה א
מחשב המשימה ולתוכנה על בסיס עבודה שנעשתה ההתאמה של מרכיבי המערכת האוויונית ל

. אול  בפרויקט האמור הותק  מחשב מתוצרת חברה אחרת ותוכנה מתקדמת יותר. בפרויקט אחר
שלמינהל הטכני , כי כתוצאה מכ  התברר לאחר מועד חתימת החוזה, עלה" להב"ממסמכי מפעל 

ת אלפי דולרי  מעבר לאומד  נדרשת תוספת של אלפי שעות עבודה בעלות של מאו" להב"במפעל 
 . ששימש בסיס להגשת הצעות המחיר ולחתימת החוזה, עלות הפרויקט

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È·ÈÎ¯Ó ˙Ó‡˙‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÈÂ˜Ï ÔÂ Î˙Ó ‰Ú·  ÂÊ ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙
‰ ÎÂ˙ÏÂ ‰ÓÈ˘Ó‰ ·˘ÁÓÏ ˙È ÂÈÂÂ‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ , ‰ÊÂÁÏ ¯˜Ò ˙ÎÈ¯Ú ÂÎÂ˙· ÏÏÂÎ‰

ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜ ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â˙ .  
 )GFE(אינטגרציה של יחידות המסופקות על ידי הלקוח . 3

א תשלב במערכות האוויוניות של המטוס מספר יחידות "שהתע, בחוזה ההתקשרות ע  הלקוח נקבע
). GFE   Government Furnished Equipment יחידות  להל   (אלקטרוניות שיספק לה הלקוח
 עשויות להידרש בה  התאמות שונות לצור  אול  מעת לעת, יחידות אלה ה  מוצרי מד'

 .האינטגרציה שלה  במערכות האוויוניות של מטוסי  שוני 
ל "כי על א' העובדה שהאחריות על שילוב היחידות הנ, "להב"הביקורת העלתה ממסמכי מפעל 

הוא לא הגדיר בחוזה בינו לבי  הלקוח את המיפרטי  הטכניי  של , "להב"הייתה כולה של מפעל 
וא' לא ; את ההלי  של השינויי  במיפרטי  אלה לצור  שילוב  במערכת האוויונית; ידות אלהיח

" להב"ממילא לא נקבעו בחוזה תנאי  שישחררו את מפעל . ל"את הגור  שישל  עבור השינויי  הנ
 .מאחריותו בכל הקשור למיפרטי  אלה או לשינויי  בה 

 הלקוח על חוזי התקשרות ע  יצרניות היחידות  חת 1999כי במהל  , עולה" להב"ממסמכי מפעל 
ע  התקדמות תהלי  הפיתוח וע  , כתוצאה מכ ". להב"האמורות ללא מעורבותו של מפעל 

התקדמות העבודות על המטוסי  נדרש לבצע מספר שינויי  טכניי  במיפרט הטכני של שתי יחידות 
, בקשות לביצוע ההתאמות הנדרשותב" להב"שאליה  פנה מפעל , ל"יצרניות היחידות הנ. מסוימות

 .דרשו ממנו לשל  תמורת העבודה וזאת כתנאי לביצועה
, ביצוע השינויי  שנדרשו עלול היה לגרו  לעיכוב משמעותי בביצוע הפרויקט וכיוו  שאי, לפיכ 

הוא נאל2 , ל"לדרוש מ  הלקוח לממ  את עלות השינויי  הנ" להב"ובהיעדר כל זכות חוזית למפעל 
הגיע לעשרות אלפי , שעל פי הערכת מנהל הפרויקט, ת השינויי  על חשבונו בסכו לבצע א
   . דולרי 
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 התחייבות לרכש גומלי 
א ע  לקוחותיה היא מתחייבת לרכוש מוצרי  מהלקוח או מחברות אחרות "במסגרת התקשרות התע

 תנאי לקיו  קיו  התחייבות זו הוא, במקרי  מסוימי . בארצו של הלקוח בשיעור שנקבע בחוזה
 .העיסקה
לבי  " להב"א באמצעות מפעל " נחת  חוזה נוס' לרכש גומלי  בי  התע1998בדצמבר , כאמור
במש  מספר שני  ובשיעור ניכר ' א לבצע רכש גומלי  ממדינה א"ובו התחייבה התע, הלקוח

תיה על חוזי  ע  שתי שותפו" להב"א באמצעות מפעל " חתמה התע1999ביולי . מהיק' הפרויקט
 . שבה  ה  התחייבו לבצע רכש גומלי  יחסית לחלק  בעיסקה, )'וחברה ב' חברה א(

על , במקרי  שהתחייבויות לרכש גומלי  ה  תנאי לקיו  הפרויקט, על פי הנורמה העסקית המקובלת
ולהשתמש בו , החברה המציעה לאסו' מידע רלוונטי על התעשיות במדינה שממנה נדרש הרכש

בי  , מידע כזה אמור להתייחס. בגי  רכש הגומלי  והשפעת  על רווחיות הפרויקטלתמחור העלויות 
לרבות רמת  , למוצרי  ולשירותי  שנית  לרכוש באר2 היעד וכ  לתעשיות הקיימות בה, היתר

את המידע נית  לאסו' באמצעות סקר מקדי  שיש . איכות עבודת  ומחירי מוצריה , המקצועית
 .  יקי' את התעשיות הרלוונטיותלערו  במדינת היעד ואשר

ÂÓ‰ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ÍÂ¯ÚÏ ˘È ‰Ê ¯˜Ò"Ó , ˙·ÈÈÁÓ ‰Úˆ‰ ˙˘‚‰ È ÙÏ
ÂÓÚ ‰ÊÂÁ ˙ÓÈ˙Á Â‡ ÁÂ˜ÏÏ . ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈ¯ˆÂÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯˜Ò‰ Ì‡

„ÚÈ‰ ˙ È„Ó· , Ô˙Ó „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ¯ˆÈ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰Ï ÚÈ‚‰Ï „Â‡Ó ÈÂˆ¯
Ó‰ ˙Úˆ‰ÁÂ˜ÏÏ ˙·ÈÈÁÓ‰ ¯ÈÁ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï È¯˜ÈÚ‰ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á· Ì˙ÈÈ ˙‰Â .˙‡Ê ,

·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î , ¯Â·Ú ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ˙ÂÒ Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ¯ˆÈ‰ Â·˘
Ì˙„Â·Ú ,ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ¯·Î ‰ÏÂ·Î ‰ÚÈˆÓ‰ ‰¯·Á‰˘ ÌÚ„ÂÈ· . ÂÊ ‰„·ÂÚÏ

‰·¯ ˙Â·È˘Á , ˙ÂÈÁÂÂ¯ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ÔÎ˘˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÂÈ‡„ÎÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰. 
Ú˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ÔÁ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÚÙÓÂ ‡"·‰Ï " ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ

‰ÏÚ‰Â ÔÈÏÓÂ‚ ,¯ÒÁ· ‰˙˜Ï ‡È‰ ÈÎ . 

 :להל  הפרטי 
1 .  ÏÚÙÓ ÈÎÓÒÓÓ"·‰Ï "‰ÏÂÚ , ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ È‡ ˙· ‰„ÈÓÚÏ ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÈÎ

˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ·Â ˙ÂÈËÈ‡· ‰Ï‰ ˙‰ ÔÈÏÓÂ‚ .ÍÎ‰Ó‚Â„Ï  , ¯·ÂË˜Â‡· ¯·Î1998 ˘‡¯ ‰ Ù 
 ÏÚÙÓ· Ï‰ ÈÓ"·‰Ï " ÏÚÙÓ Ï‰ Ó Ï‡ ·˙ÎÓ·"·‰Ï " ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· „·ÂÚ ˙Â ÓÏ ‰˘˜··

 ÏÚÙÓ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ‡˘Â  ÊÂÎÈ¯Ï"·‰Ï" ,˘ ¯·Ò‰ ÍÂ˙"˙Â‡ÒÎ‰ ÔÈ· ÏÙÂ  ‡˘Â ‰ ." ÏÚ
˙‡Ê Û‡ , È‡Ó· ˜¯1999 , ÔÈ· ‰Á·˘‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î

Ú˙‰"ÁÂ˜Ï‰ ÔÈ·Ï ‡ , ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ‡˘Â Ï È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙Ï ÏÚÙÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ‰ ÂÓ
ÏÚÙÓ· ,˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó·Â. 

לספק ללקוח שמונה מסמכי  שוני  בכל " להב"כי על מפעל , בחוזה לרכש הגומלי  נקבע . 2
חמישה מבי  שמונת המסמכי  צריכי  . שהמפעל יבקש להכיר בה כעסקת רכש גומלי , עיסקה

ובכלל זה אישורי  , בכל עיסקה המוגשת לאישור כרכש גומלי ' היצרני  ממדינה אלהתקבל מ
דרישה זו הינה יוצאת . שבה  מתנהלי  חשבונותיו של כל ספק' מסוגי  שוני  של בנקי  ממדינה א

מדובר במידע . א ע  לקוחות אחרי  בנושא רכש גומלי "דופ  ומחמירה בהשוואה לניסיו  התע
לפיכ  ועקב . ל במיוחד בכל הנוגע לפרטי חשבונות הבנקי  שלה "י  הנשקשה להשיגו מהספק

 .'בקשיי  רבי  במימוש התחייבותו לרכש הגומלי  במדינה א" להב"נתקל מפעל , סיבות נוספות
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ‰·ÈÈÁ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ‡ ˙· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á
 ÏÚÙÓ"·‰Ï "‰ ˙˘È¯„Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰·‰˜ÒÈÚ ÏÎÏ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙˘‚‰Ï ÁÂ˜Ï .˙‡Ê ,
„ÁÂÈÓ· ,¯·Ú· ‰ÓÂ„ ‰˘È¯„· Â ÂÈÒÈ  ¯ÒÂÁ ÁÎÂ  .‰„·ÂÚ‰ , ÈÏÂÈ· ˜¯˘2001 , ÌÈÈ˙ ˘Î

‡ ‰ È„ÓÓ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ,' ÏÚÙÓ Ì˙Á"·‰Ï "
‡ ‰ È„ÓÓ ıÂÚÈÈ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ 'Î¯Ï Â˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ Â„È· ÚÈÈÒ˙˘ ˘

‡ ‰ È„ÓÓ ÔÈÏÓÂ‚ ,'¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‚˘‰ ‡˘Â · ,ÂÊ ‰Ú„ ˙˜ÊÁÓ . Ì‚ ‰Ó
 ÏÚÙÓÏ ˙ÙÒÂ  ˙ÂÏÚ· ÍÂ¯Î ¯·„‰˘"·‰Ï "ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÂÎÒÏ „Ú , ‰ÏÏÎ  ‡Ï˘

Â¯Â˘È‡Ï Ì„Â˜ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ Ô„ÓÂ‡·. 
וח ידע ללק" להב"העביר מפעל , במסגרת המאמצי  לעמוד בהתחייבות לרכש הגומלי  . 3

זאת ללא תשלו  מהלקוח ובתמורה להסכמתו להעניק . המתייחס לאחת האופציות שמימש הלקוח
לש  . 'א זיכוי בסכו  של מספר מיליוני דולרי  על חשבו  התחייבותה לרכש גומלי  במדינה א"לתע

, משרד מבקר המדינה מעיר.  קורס לצוותי הלקוח2001במחצית השנייה של ' כ  א' נער  במדינה א
בדק מה שוויו של הידע שהועבר ללקוח במקרה " להב"כי לא נמצא תיעוד המצביע על כ  שמפעל 

לא ברור א  העברת הידע תמורת הכרה ברכש הגומלי  אכ  הייתה כדאית מבחינה , לפיכ . זה
 . כלכלית

כי הבעיות במימוש ההתחייבות לרכש גומלי  התבטאו ג  , א עולה"והתע" להב"ממסמכי מפעל 
אל ראש מינהל הכספי  " להב"בעקבות זאת פנה מנהל מפעל ". להב"ויקט נוס' של מפעל בפר

 .במפעל בבקשה שיבדוק ביסודיות את נושא הטיפול ברכש הגומלי  במפעל
 ÏÈ¯Ù‡· ÏÚÙÓ‰ Ï‰ ÓÏ Â˘‚Â‰˘Â ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ Í¯Ú˘ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ2000 ,‰ÏÚ ,

Ú˙·˘" ÏÚÙÓ·Â ‡"·‰Ï " ˙‡ ¯È„‚Ó‰ Ï‰Â  ÌÈÈ˜ ‡ÏÈÏÚÙÓ‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï‰ Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ;
ÏÚÙÓ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï‰ ÓÏ ÏÚÙÓ· ˜ÂÂÈ˘‰ Ï‰ Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ ÌÈÈ˜˘; ÔÈ· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰˘ 

¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ÌÈÙÂ‚‰ ;˜ÂÂÈ˘‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï‰ ÓÏ˘ ;
ÏÚÙÓ· ˜ÂÂÈ˘‰ ˙È Î˙Ï ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÂÏ ÔÈ‡˘ . ראש מינהל הכספי  ,לפיכ 

וכ  המלי2 על מיסוד הקשרי  , על הכנת נוהל לטיפול ברכש גומלי " להב"המלי2 בפני מנהל מפעל 
 . ע  התעשיות המקומיות במדינות היעד לפני מועדי קיו  המכרזי 

את , בי  היתר,  אמנ  מגדיר2000כי הנוהל שהופ2 במפעל בשנת , משרד מבקר המדינה מעיר
הוא לא נת  מענה לסוגיית שיתו' , אול . ותיו של מנהל רכש הגומלי  במפעלתפקידיו וסמכוי

א בכל הקשור להעברת מידע בדבר עסקות שנקשרות על "הפעולה בי  המפעלי  השוני  של התע
הנוהל , כמו כ . ידיה  ושנית  להגיש  לאישור הלקוחות השוני  כמימוש התחייבות לרכש גומלי 

. בתנאי שיוכרו כחלק ממימוש רכש גומלי , יות ללקוחות ללא תמורהמתיר להעביר ידע וטכנולוג
א "הנוהל אינו מפרט אילו סוגי טכנולוגיות או ידע אי  להעביר בשו  מקרה עקב ערכ  לתע, אול 

 .או עקב מגבלות אחרות
כי ג  לאחר הפצת הנוהל האמור עדיי  קיימות בעיות בנושא , א עולה"ממסמכי התע, יתר על כ 
למנהל הפרויקט ולעובד האחראי לנושא רכש הגומלי  במפעל אי  כלי , לדוגמה. ומלי רכש הג

א לקחת בחשבו  בעת בחירת קבלני המשנה את "ניהולי שיאפשר לה  לחייב מפעלי  אחרי  בתע
א להתקשר ע  "כי במקרי  ספורי  העדיפו מפעלי התע, עוד עלה. ההתחייבויות לרכש גומלי 

וג  זאת רק ,  לסייע במימוש התחייבויות לרכש גומלי  של מפעלי  אחרי קבלני משנה בעלי יכולת
 . בעקבות התערבות של מנהלי המפעלי  שנטלו על עצמ  את ההתחייבות לרכש הגומלי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘·Â ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Ï˘·
ÈÈ ˙Â˜ÒÚ Ï˘ ÔÓÂÈ˜Ï ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ ‰ Â¯Á‡Ï ˙ÂÂ‰Ó˙Â·¯ ‡Âˆ ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‡

‡˘Â · ‰È˙Â·ÈËÁ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰Â ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÁ·˙ . 
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ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ ,˙ÂÈ ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙Ï È‡¯Á‡‰ „¯˘ÓÎ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ì‚˘ , ˙Â¯·Á Ì‚ Ô‰˘
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ,Ú˙‰ Ì‚ ÔÎÂ˙·Â"‡ , È„Î ÍÂ˙ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Ï˘ ÏÎ˘ÂÓ ˘Â·È‚Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ

 ÛÂ˙È˘¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó , Ú‚Â · ‰Ï‡ ˙ÂÈ˘Ú˙ Ï˘ Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ·
ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˘ÂÓÈÓÏ .   

 ניהול הפרויקט וביצועו
מסירת המטוסי  ללקוח צפויה להסתיי  , ממועד סיו  הביקורת" להב"על פי הערכת מפעל 
  :בפיגורי  כמפורט להל 

ÌÈ˘„ÂÁ· ¯Â‚ÈÙ  

  מטוס ראשו  5.0

 מטוס שני 4.5

 מטוס שלישי 2.0

  מטוס רביעי 2.0
ÌÈÒÂËÓ‰ ˙¯ÈÒÓ· ¯Â‚ÈÙ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î , ÏÚÙÓÏ ÁÂ˜Ï‰ ÌÂÏ˘˙ Ì‚ ‰Á„ "·‰Ï " Ï˘ ÌÂÎÒ·

 ˙ ˘Ó ÌÈ¯ÏÂ„ È ÂÈÏÈÓ ¯ÙÒÓ2001 ˙ ˘Ï 2002 , Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÍÎÏÂ
 ˙ ˘· Ë˜ÈÂ¯Ù‰2001 .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÚÙÓ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó ¯·Ò‰ ÈÙ ÏÚ"·‰Ï " „¯˘ÓÏ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ‰ ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÒ ˜ ÁÂ˜Ï‰ ÏÈË‰ Ì¯Ë ‰Î „Ú"Ï .ÌÏÂ‡ , ‰„ÈÓ·
‰ ˘ ÈˆÁÏ ¯·ÚÓ ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ÛÒÂ  ¯Â‚ÈÙ ¯ˆÂÂÈÈ˘ , ÏÚ ÌÈ¯Â‚ÈÙ ˙ÂÒ ˜ ÂÏËÂÈ

ÏÚÙÓ‰ . 
רשאי הלקוח להטיל קנס פיגורי  יומי בסכו  קבוע לכל מטוס עד לתקרה כוללת של , על פי החוזה

הוא עלול , א  יוטל הקנס המירבי בגי  הפיגורי  בכל ארבעת המטוסי , לפיכ . אלפי דולרי מאות 
והדבר יגרו  לצמצו  נוס' ברווחיותו הנמוכה ממילא של , להסתכ  במאות רבות של אלפי דולרי 

ללקוח זכות לבטל , א  הפיגורי  במסירת מטוס כלשהו יעלו על שישה חודשי , כמו כ . הפרויקט
 . זה בכללותואת החו

¯ÂÓ‡Î , ˙ÂÏÚ ˙ÂÙÒÂ˙ ·˜Ú Â˙ÂÈÁÂÂ¯ ‰ Ë˜Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ÌÈ¯Â‚ÈÙ Â¯·ˆ 
‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘· ˙Â‚È¯ÁÂ . ÏÚÙÓ ÈÎÓÒÓÓ"·‰Ï "‰ÏÂÚ ,ÂÚ·  ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

· ‰¯·Á ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ' ‰ ˘Ó‰ ÔÏ·˜Â Û˙Â˘‰ ; ÏÚÙÓ· È ÎË Ï‰ ÈÓ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ
"·‰Ï" ;· ÌÈÈ˘˜Ó ÔÎÂÂÈ˘ ‡ È„È ÏÚ ÁÂ˜Ï‰ ˙ È„Ó· ÚˆÂ·Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È  , ¯ˆÈ˘ ¯·„

ÌÈÓ¯Â‚ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ È·Ï˘ ÏÂ‰È ·Â ÌÂ‡È˙· ÌÈÈ˘˜Â ˙ÂÈÚ· ;È‡ ÏÏ‚·Â- ÏÚÙÓ ˙ÁÏˆ‰
"·‰Ï " ÍÏ‰Ó· ÂÏ‚˙‰˘ ˙ÂÈ ÂÈÂÂ‡‰ ˙ÂÏ˜˙‰ ÏÎ· ÌÂ˙ „Ú ÏÙËÏ ÁÂ˜Ï‰ ˙˘È¯„· „ÂÓÚÏ

ÈÂÒÈ ‰ ˙ÂÒÈË . 

 : להל  פירוט הסיבות



 א53דוח שנתי  242

 file: chap151 04/09/2002  הרצה שניה

 הלת הפרויקט בתיאו  ובניהול העבודה מול הלקוחקשיי  של מינ. 1
יצר קושי , כי הפרויקט הכולל מספר רב של גורמי  המעורבי  בביצועו, עלה" להב"ממסמכי מפעל 

עקב הצור  בתיאו  ובקשר ע  חיל האוויר של , זאת". להב"ניהולי ומורכבות מיוחדת למפעל 
ועקב חיכוכי  ומאבקי כוחות בי  חיל כתוצאה מכ  . באמצעות הלקוח שתואר לעיל' מדינה א

נוצר עיכוב של מספר חודשי  בהעברת מידע טכני חיוני לצור  , לבי  הלקוח' האוויר של מדינה א
יש ". להב"והדבר גר  לעיכוב בעבודת הפיתוח במינהל טכני שבמפעל , תיכו  המערכת האוויונית

 1999של הפרויקט בתקופה שבי  יוני כי הנושא עלה בכל דיווחי מנהל הפרויקט על מצבו , לציי 
לא ענו ' שאיכות הניהול ואיכות העבודה של חיל האוויר של מדינה א, וכ , 2001לאוגוסט 
 .לדרישות

התריע על המצב כבר מתחילת " להב"כי מנהל הפרויקט במפעל , משרד מבקר המדינה מדגיש
למנות נציג הדובר שפת " להב"בסמו  לאחר התנעתו החליטה הנהלת מפעל , ולפיכ . הפרויקט
אול  רק . שישמש כמנהל טכני קבוע של הפרויקט', בבסיס חיל האוויר של מדינה א' מדינה א

עיכוב זה נבע מקשיי  . אויש התפקיד,  חודשי  לאחר התנעת הפרויקט19, 2000באוקטובר 
בתחילת כי העסקת הנציג לא תוכננה , ראוי לציי  בעניי  זה. במציאת עובד מתאי  למילויו

 . הפרויקט
במארס " להב"הבעיות שהועלו לעיל התבטאו בדוח מסכ  של ביקור בבסיס שער  מנהל מפעל 

, בנוס' לכ ". הבעיה המערכתית וחוסר הניהול המרכזי בבסיס בולטת"כי , נרש  בדוח. 2001
ת כי אח,  עולה2001מסו' מאי " להב"מדיווח של מנהל הפרויקט אל ראש מינהל הכספי  במפעל 

 נבעה מכ  שניהול התכנית בבסיס חיל 2001 עד 1999הבעיות המרכזיות שהיו בפרויקט בשני  
וכי בשלב זה חלק , והביא לחיכוכי  ע  הבסיס" חלש ולא קואופרטיבי"הינו ' האוויר של מדינה א
שהפיגורי  מצדו של הלקוח נבעו ג  מפיגורי  של , "להב"עוד עלה ממסמכי . מהבעיות טר  נפתרו

מפיגורי  בבדיקות של מערכות המטוס שאינ  מערכות , קוח בהספקת מערכות שהיו באחריותוהל
שרק במאוחר מדי קיבלה פתרו  באמצעות , ומעבודה איטית מ  הדרוש, אוויוניות שהיו באחריותו

 . במספר משמרות ובשעות נוספות' העסקת העובדי  ממדינה א
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰È‰ ÈÂ‡¯ ,Ô ÎÂ˙È˘ ÏÂ‰È · ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·Î¯ÂÓÏ ‰ ÚÓ ˘‡¯Ó 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ ÌÂ‡È˙·Â ‰„Â·Ú· Í¯Âˆ‰Ó ˙Ú·Â ‰ , È Ï·˜Â ÁÂ˜Ï‰ Ì‰È È·Â
ÂÏ˘ ‰ ˘Ó‰ , ÏÚÙÓÏ ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â·Î¯ÂÓ"·‰Ï "‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ¯·Î.  

 מינהל טכני. 2
בתו  כ  . המפעלאחראי במסגרת הפרויקט לעיקר העבודה שמבצע " להב"מינהל טכני במפעל 

אחראי המינהל הטכני לאפיו  אופ  הפעולה המיבצעי של המערכת וכ  לאפיו  ולתכנו  המערכת 
, בי  היתר, לצור  העבודה נדרשי . הטיפוס של המטוסי  האוויונית בכללותה לארבעת אבות

 . מהנדסי מערכת בעלי ניסיו  בפרויקטי  דומי 
חרג , 2001כי במועד סיו  הביקורת בנובמבר , "הבל"משרד מבקר המדינה העלה ממסמכי מפעל 

המהוות , המינהל הטכני מתקציב שעות העבודה המתוכנ  במועד התנעת הפרויקט באלפי שעות
נוצרו פיגורי  ביעדי המינהל בהשוואה ללוח הזמני  , כמו כ .  מהתקציב המתוכנ 12%שיעור של 
 :נגרמו ג  בשל הסיבות כלהל החריגה בשעות העבודה והפיגורי  בהשלמתה . המתוכנ 

Ì . א „ ‡  Á Â Î ·  ¯ Â Ò Á Ó   ממועד התנעת הפרויקט ועד מועד סיו  הביקורת היה במינהל 
שעיקר עיסוק  בפיתוח ובבדיקות המערכת , הטכני שבמפעל מחסור במהנדסי מערכת מנוסי 
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, מערכתהעסיק המינהל חניכי  בקורס למהנדסי , עקב כ . וכ  מחסור כללי בכוח אד , האוויונית
 . והכשיר כוח אד  באופ  מזורז לצורכי הפרויקט

‰ . ב „ Â · Ú ‰  ˙ Â Î È ‡ ·  Ì È È Â ˜ È Ï  נמצאו ליקויי  באיכות העבודה של המינהל הטכני  ,
 2001בינואר " להב"מסקר איכות פנימי שביצע מפעל : לדוגמה. שגרמו לעיכובי  בביצוע העבודה

. חומי  שנסקרו הוגדרו כטעוני  שיפור מהת80%כי , על הפעילות בפרויקט במינהל הטכני עולה
חלק מהמסמכי  אושרו . שהיו ליקויי  בניהול התצורה של מסמכי  הנדסיי , נמצא בסקר, בי  היתר

 . לעבודה על א' שהייתה גרסה מעודכנת יותר שלה  שאושרה בתו  תהלי  התיכו  ההנדסי
בהתבסס על סקרי איכות , עלו בסקר האמור ליקויי  כלליי  שנגעו למינהל כולו, בנוס' לכ 

 .שבוצעו במספר פרויקטי  אחרי 
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È¯˜Ò· ¯·Î ÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ

ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÎÈ‡ , ÔÂ˜È˙ ‡˘Â Ï È ÎË‰ Ï‰ ÈÓ‰ „ˆÓ ‰ÈÂ‡¯ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ¯ÒÂÁ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰Â
 ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰"Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,„ÂÒÈÂ ‰ÙÈ˜Ó ‰ÏÂÚÙ ˙·ÈÈÁ˙Ó‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ‰Î¯„‰ Ï˘ ˙È , ÔÚÓÏ

˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ ÈÏ‰Â  ÏÚ ‰„Ù˜‰· Í¯Âˆ‰ ˙ÚÓË‰.  
 )'וחברה ב'  חברה א קבלני המשנה (פיקוח ובקרה על עבודת השותפי  . 3

' לבי  חברה א" להב"הפרויקט מבוצע בשיתו' פעולה תו  כדי חלוקת סיכוני  בי  מפעל , כאמור
אשר גרמו , ל" התגלו ליקויי  בעבודת השותפי  הנכי, עלה" להב"ממסמכי מפעל . 'וחברה ב

וכ  שהמפעל לא בח  את איכות עבודתה של אחת השותפות , א"לפיגורי  ולתוספת עלויות לתע
להל  ". להב"א באמצעות מפעל "קוד  לחתימת החוזה לשיתו' הפעולה שנחת  בינה לבי  התע

  :הפירוט
‡ . · ‰¯·Á' 

' כי חלקה של חברה ב, נקבע', ולחברה ב' א לחברה א"התעעל פי חלוקת העבודה שהוסכמה בי  
; לרבות עבודות חיווט, את תיכו  התקנות המערכות האוויוניות במטוס, בי  היתר, בפרויקט יכלול

 . Kit Aופיתוח וייצור רכיבי; )אנטנות ותא טייס, קירור, חשמל(תיכו  מערכות המטוס 
, להיעשות רק לאחר עריכת סקר במתקני הספקאישור ספקיה חייב , א"על פי נוהלי התע ) 1

. שמטרתו לוודא שהוא עומד בדרישות האיכות הנדרשות לביצוע העבודה באיכות ובטיב הראויי 
כי ספק או קבל  משנה יאושר ג  א  נמצא מתאי  על פי הערכה של גור  , עוד עולה מהנהלי 

 .מוסמ  או שחברה מובילה הסמיכה אותו לספק את מוצריה
„¯˘Ó‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ÏÚÙÓ ÈÎ"·‰Ï "· ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Ó‡˙‰ ˙ ÈÁ·Ï ¯˜Ò Í¯Ú ‡Ï '

‰„Â·Ú Ï˘ ‰Ê ‚ÂÒ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÎÈ‡‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï , ˙ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜
 ¯·Óˆ„· Ì‰È È· Ì˙Á ˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰ ·‰‰ ¯ÎÊÓ1996 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ .

ÔÎ ÂÓÎ ,· ‰¯·Á ,'Â·Ú‰ Û˜È‰Ó ˘ÈÏ˘Î ˙Úˆ·Ó‰ÔÂ„ ‰ ‰Á·˘‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰„ , ‰  È‡
Ú˙‰ Ï˘ ÌÈ˜ÙÒ‰ ı·Â˜· ‰ÚÈÙÂÓ" ˙ÁË·‰ È ˜˙· Ì˙„ÈÓÚ ˙ ÈÁ·Ó ÌÈÓÈ‡˙ÓÎ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ‡

ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ÏÚ ÒÒ·˙‰· Â‡ ˙ÂÎÈ‡‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‡ˆÓ  ‡Ï
Ú˙Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ „ÂÚÈ˙"ÂÊ ‰¯·Á ÌÚ ‰„Â·Ú· Ì„Â˜ ÔÂÈÒÈ  ‰È‰ ‡ ,ÈÎ ÚÂ·˜Ï ¯˘ÙÈ‡˘ 

‰Ê Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰˙ÂÎÈ‡Â ‰˙„Â·Ú ˙Ó¯. 
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לא ביצע סקר הבטחת "כי המפעל , 2001הודיע למשרד מבקר המדינה באוקטובר " להב"מפעל 
כל אחד .  מכיוו  שההתקשרות אית  איננה ע  קבל  משנה אלא ע  שות']'בחברה ב[איכות 

, וסי  ידוע ביכולתו בעול  הינה בית מט]'חברה ב[מכיוו  ש. מהשותפי  אחראי על איכות עבודתו
שביו  חתימת החוזה ידענו ", 2002עוד הבהיר בפברואר ". לא נראה שיש בעיה ע  הגדרה זו

 לביצוע עבודות הנדסיות ואנו פועלי  לספק ]יצר  המטוסי [ מאושרת על ידי ]'חברה ב[ש
 ".אסמכתה זו למבקר המדינה
, ובנוס' לכ . את האסמכתה האמורהטר  העביר " להב"כי מפעל , משרד מבקר המדינה מעיר

לבחינת  'עריכת סקר בחברה ב א בכל הנוגע לאי"בניגוד לנוהלי התע" להב"במקרה זה פעל מפעל 
התאמתה לביצוע עבודות ההשבחה ובכל הנוגע להיעדר רישומה בקוב2 הספקי  המאושרי  או 

ה בכדי להבטיח את אי  ב, שותפה לסיכוני ' עובדת היותה של חברה ב. א"המוסמכי  של התע
ממסמכי , יתר על כ . כפי שקרה בפועל, המפעל מפני פיגורי  ג  בעבודתו הוא בעטיה של השותפה

לא הייתה ברמה הנדרשת בכדי לעמוד ' כי איכות העבודה של חברה ב, עולה" להב"מפעל 
יע שנאל2 להשק, "להב"הדבר גר  לחיכוכי  ע  הלקוח ולתוספת עלות למפעל . בדרישות הלקוח

 ). ראו בהמש (' שעות עבודה כדי להתגבר על התקלות שנגרמו בגי  עבודת  של עובדי חברה ב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÊ ‰¯·Á ˙„Â·Ú· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , ¯·„· ‰Ú„‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ

ÂÊ ‰Ù˙Â˘ Ïˆ‡ ˙ÂÎÈ‡ ¯˜Ò ˙ÎÈ¯Ú· È ÂÈÁ‰ Í¯Âˆ‰ , ÏÚÙÓ ‚‰ ˘ ÈÙÎ"·‰Ï " ÒÁÈÈ˙‰·
‡ ‰¯·ÁÏ ')˙ÙÒÂ ‰ ‰Ù˙Â˘‰( ,˙ÂÎÈ‡ È¯˜Ò Í¯Ú ‰·˘ . 

 הייתה 2001 ועד לנובמבר 1999כי בתקופה שבי  אוגוסט , עלה" להב"ממסמכי מפעל  ) 2
שא' דרש , שביעות רצו  מצד הלקוח הדבר גר  לאי. נמוכה מ  הדרוש' איכות עבודתה של חברה ב

תיכו  לממ  את עלות העבודות החוזרות שביצעו עובדי הלקוח עקב שגיאות ב" להב"ממפעל 
כי חלו עיכובי  רבי  בעבודות התיכו  ובפיקוח , נמצא, כמו כ .  'ההתקנות שנעשו על ידי חברה ב
ובגינ  ג  נוצרו פיגורי  ביעדי ', בבסיס חיל האוויר של מדינה א' על ההתקנה שביצעה חברה ב

צליחה לא ה' כיוו  שחברה ב,  סירב הלקוח לקבל את המטוסי 2001בנובמבר , לדוגמה. הפרויקט
 .לספק את כל המסמכי  הטכניי  הדרושי  על פי החוזה

ובפני הנהלת " להב"הוצגו בפני הנהלת מפעל  'כי הבעיות והליקויי  בעבודת חברה ב, ראוי לציי 
בי  ,  פעולות שהתבטאו2000  ו1999ובעטיי  נקט המפעל בשני  , החטיבה מש  תקופה ארוכה

' בדרישה ממנהלי העבודה של חברה ב; ת האיכותבהקמת צוות משות' לטיפול בבעיו, היתר
; בהצמדת מבקרי איכות לפעילויות המטוס; להקפדה מירבית ולביקורת מעמיקה בנושאי האיכות

בביצוע ביקורת להיבטי ; בעבודה בשעות נוספות ובשבתות; בבקרת התהליכי  לשיפור הליקויי 
 .תיקו  ליקויי התיכו ובגיבוש תכנית פעולה ל; מגנטית במטוס התאימות האלקטרו

כי נוצר פיגור של , "להב" דיווח מנהל הפרויקט לראש מינהל הכספי  במפעל 2001ג  במאי , אול 
הפיגור וכ  תוספת העלות של . 'שלושה חודשי  בהתקנות ובבדיקות חיווט שבאחריות חברה ב

שמערכת החשמל ,  נבעו בעיקר מעיכוב בביצוע בדיקות לכבלי, עשרות אלפי דולרי  שנוצרה בגינו
ובשל תקלה בכבלי החשמל ', זאת בשל היעדר ציוד בדיקה אצל חברה ב. במטוס מבוססת עליה 

פיגור זה . דבר שחייב את החלפת , שלא עמדו בדרישות המיפרט, במטוס השלישי ובמטוס הרביעי
  .עלול להביא להטלת קנסות פיגורי  כמתואר לעיל

· . ‡ ‰¯·Á' 
אשר ', כי התגלו קשיי  וחוסר תיאו  מספיק בקשרי  ע  חברה א, המשרד מבקר המדינה העל

', בעיות של מרחק פיזי ממפעלה של חברה א. כאמור סיפקה את מחשב המשימה ואת התוכנה שלו
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א גרמו לבזבוזי זמ  "לבי  שיטות העבודה הנהוגות בתע' ושוני בי  שיטות העבודה של חברה א
 ". להב"וויונית שפותחה במפעל ולעיכובי  בהטמעת התוכנה במערכת הא

והדבר חייב את המינהל הטכני , היו תקלות' שבתוכנה שהעבירה חברה א, לעתי  התברר, כמו כ 
 בדיווח של מהנדס המערכת 2001נושא זה עלה ביולי . להשקיע שעות עבודה מעבר למתוכנ 

גובהה של תוספת ג  במקרה זה לא נמצא תיעוד המצביע על . במינהל הטכני אל מנהל הפרויקט
 .עקב המתואר לעיל" להב"העלות למפעל 

ÌÈ¯·„‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚ , Ï˘ ‰·¯ ˙ÂÏ˙ ˙¯ˆÂÈ ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰˘
ÌÈÙ˙Â˘· È˘‡¯‰ ÔÏ·˜‰ ,Û˙Â˘Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰ ˘Ó‰ È Ï·˜ Ì‚ Ì‰˘ . ÂÊÎ ˙ÂÏ˙

ÎÈ‡ ˘‡¯Ó ‰˜„·  ‡Ï Â·˘ ‰¯˜Ó· „ÁÂÈÓ· ÏÂ„‚ ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙Â
Û˙Â˘‰ , ÚÂ ÓÏ È„Î· Ì˙„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰¯˜· ÈÏÎ È˘‡¯‰ ÔÏ·˜Ï Â ˙È  ‡Ï ¯˘‡ÎÂ

¯Á‡ Â‡ ‰Ê Û˙Â˘ ˙„Â·Ú ÔÈ‚· ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÏ˜˙Â ˙Â‚È¯Á . 
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  , ÏÚÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ·˜ÚÂ"·‰Ï " „È˙Ú· Ì‚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÈÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï
· ‰¯·Á ÌÚ Û‡Â ,'‰‡¯  ,ÈÓÎÒ‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜ ÈÎ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï Ì

ÌÈÙ˙Â˘‰ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡ ÔÈ‚· ÌÈ ÂÎÈÒÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙ÚÈ ÓÏ . ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡
 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ Ï˘ ‰˜È„· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÙ˙Â˘‰ ÈÙÏÎ ÏÂÚÙÏ ‡È‰ ÍÎÏ

ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ì„Â˜ ‰ ˘Ó È Ï·˜.  
✯  ✯  ✯  

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÂÓ˙‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ÏÚÙÓ È„È ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï Ê¯ÎÓ· „„
"·‰Ï "È˘‡¯ ÔÏ·˜Î , ÏÚÙÓ È„È ÏÚ Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÓÏ˘ È˙Ï· ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ÏÚ ‰Ï·˜˙‰
"·‰Ï ."ÍÎÏ ÛÒÂ · , ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ ˙‡ Ï·È˜ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï

Ú˙‰ ÈÏ‰Â  ÈÙ ÏÚ ÂÚÂˆÈ·Ï Ì„Â˜ ÌÈ˘Â¯„‰"‡ , ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Ì‚Ù ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰Â
ËÏÁ‰‰‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â . 

ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ÏÚÙÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰˘"·‰Ï " ÚÂˆÈ·Ï ‰ Î‰‰ ˙„Â·ÚÂ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ , ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ·Â ˙ÂÏÚ· ÂÚˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙ ÈÁ·· ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â·¯Ï

ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁÓ ,¯ÒÁ· Â˜Ï .·ÈÈÁ˙‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· , ˙‡¯˜Ï ‰ Î‰‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰˘
˙È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·‰„Ù˜‰ ¯˙È· ÂÚˆ· , ‰ÏÂÏÚ ‰˜ÒÈÚ· ÌÈ ÂÎÈÒ‰ Ï˘ Ì˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÎ˘

„ÒÙ‰· ‰ÓÂÈÒÏ ÌÂ¯‚Ï . 
ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ‡˘Â ÏÂ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ . ÏÚ

 ÏÚÙÓ ˙Ï‰ ‰"·‰Ï "Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰Â" ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‡
„È˙Ú· Ì‚ ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÚÙÂ˙ .˙‡Ê ,‰ ÔÈ·¯˙È , ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

ÌÈ˘„Á ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ . ‰ Â¯Á‡Ï ˙ÂÂ‰Ó ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰˘ ÔÂÂÈÎ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰ÈÈÎÊÏ ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ , ‰ÈÈÎÊ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÏÚÂÙ· Ô˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ÏÂ

Ô˙ÂÈÁÂÂ¯ ÏÚÂ „È˙Ú· ˙Â˜ÒÚ· ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ" ÌÈÎ¯„ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‡ ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘Ï
‡˘Â · ‰È˙Â·ÈËÁ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰Â ÏÏÂÎ‰ . ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Ì‚ ˙˘¯„  ÍÎÏ

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ·  . 
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‰ÈÂ˜Ï‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ „·ÏÓ , ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ¯ÒÁ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· Ì‚ ‰˜Ï
 ÏÚÙÓ·"·‰Ï "ÈÊÂÁ‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¯Â‚ÈÙ· ,ˆ˜˙Ó ‰‚È¯Á· Ï˘ Ô ÎÂ˙Ó‰ Â·È
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ·Â . ÏÚ ‰ÎÏ˘‰ ˘È ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ

È ÎË‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÎÈ‡ , ÏÚÙÓ ˙Ï‰ ‰ ÏÚÂ"·‰Ï " ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ
‰ÚÙÂ˙‰ ˙Â ˘È‰ . ÏÚÙÓ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ

"·‰Ï "ÌÈÙ˙Â˘‰ ÏÚ.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,  ÏÚÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ·˜ÚÂ
"·‰Ï "˙ÂÙ˙Â˘‰ Ô˙Â‡ ÌÚ „È˙Ú· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÈÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï , ‰ÙÈ˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

¯˙ÂÈ ·ÂË ‰ ÚÓ Ï·˜˙ ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ˙ÂÎÈ‡· ‰„Â·Ú ÔÈ‚· ÌÈ ÂÎÈÒ È ÙÓ . 


