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 היבטי  בתכנו  ובסטנדרטי  לבנייה
 תקציר

על ביצוע עבודות הבינוי והאחזקה , בי  היתר, אג  בינוי שבמשרד הביטחו  מופקד
ל "פעילות זו נעשית לפי צורכי גופי  שוני  העוסקי  בבינוי בצה. במערכת הביטחו 

 לביצוע 2001הסכומי  ששיל  משרד הביטחו  בשנת . ובמערכת הביטחו  האזרחית
 . ח"ל הסתכמו בכמיליארד ש"בודות בינוי עבור צהע

כי קיימי  ליקויי  בסדרי שיתו  הפעולה והתיאו  בי  אג  בינוי לבי  , בביקורת עלה
שגורמי  לעלויות , ל בנוגע לתכנו  ולביצוע עבודות בינוי"הגופי  העוסקי  בבינוי בצה

קווי  מנחי  לבנייה ל לא קבע "כי צה, עוד עלה. מיותרות ולפיגורי  בלוח הזמני 
הבינוי , ל במחנותיו וסטנדרטי  שיובילו לחיסכו  בעלויות התכנו "לצורכי צה
 . והאחזקה
עלו ליקויי  בתהליכי ההכנה והפרסו  של המסמכי  הטכניי  הדרושי  , כמו כ 

 מיפרטי  כלליי  שמכי  אג  בינוי וקטלוגי  לפרטי  סטנדרטיי  !להתקשרות 
 בכלל זה חוסר !ל "ג  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהשמכי  מרכז בינוי שבא

 . במיפרטי  ורמת עדכניות וזמינות בלתי מספקות של מיפרטי  אחרי 
כי מערכת הביטחו  זיהתה חלק מליקויי  אלה כבר , משרד מבקר המדינה העיר

, כדי להשיג ביצוע מיטבי של עבודות הבינוי וכדי להוזיל את עלויות התכנו . בעבר
  .ל לפעול לתיקו  הליקויי "על משרד הביטחו  ועל צה,  והאחזקההבינוי

♦  
על ביצוע , בי  היתר, מופקד במערכת הביטחו )  אג  בינוי להל  (אג  בינוי שבמשרד הביטחו  

ל "פעילות זו נעשית לפי צורכי גופי  שוני  העוסקי  בבינוי בצה. עבודות הבינוי והאחזקה
: ל ה "הגופי  הדורשי  העיקריי  בצה. 1) גופי  דורשי  ל  לה(ובמערכת הביטחו  האזרחית 

וגופי הבינוי שבמפקדת חיל האוויר , )ל"אט(מרכז בינוי שבאג  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
 לביצוע עבודות 2001בשנת )  המשרד להל  (הסכומי  ששיל  משרד הביטחו  . ובמפקדת חיל הי 

 .ח"ל הסתכמו בכמיליארד ש"בינוי עבור צה

.  תכנו  וביצוע והיא משלבת בתוכה שני שלבי  עיקריי  , מלאכת הבנייה הינה לרוב מורכבת
) בדר& כלל באמצעות מתכנני חו%(ל מבצעי  את תכנו  הבנייה "הגופי  הדורשי  בצה, ככלל

מנהלי  את הפרויקטי  מהבחינה , ומכיני  את התכניות והמסמכי  הטכניי  הדרושי  להתקשרות
אג  . ועורכי  פיקוח עליו  על ביצוע העבודות,  פי לוח הזמני  והאיכות שהגדירוהתקציבית ועל

בפיקוח צמוד על עבודת  עד להשלמת , בינוי מטפל בביצוע ההתקשרויות ע  מתכנני  וע  קבלני 
 .ביצוע הפרויקט ומסירתו לגו  הדורש ובהתחשבנות הכספית עמ 

__________________ 
 .ל בלבד"דוח זה עוסק בהיבטי  של עבודות בינוי בצה  1
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לוח הזמני  והאיכות הנדרשת , בתחומי העלויותביצוע מיטבי של עבודות הבינוי והשגת היעדי  
ל להתקשרות ע  מתכנני  "בהיערכות מקצועית של אג  בינוי ושל צה, במידה רבה, תלויי 
הקובעי  את , 3 ומיפרטי  כלליי 2הכנת מערכת תכניות, בי  היתר, היערכות זו כוללת. וקבלני 

שנועדו להוסי  או להחסיר , הכנת מיפרטי  מיוחדי ; דרכי הביצוע של המלאכות השונות
; הכנת כתבי כמויות המפרטי  את סעיפי העבודה למדידה ולתשלו ; מדרישות המיפרט הכללי

היערכות מקצועית . והכנת מסמכי  חוזיי  המסדירי  את מערכת היחסי  המשפטית ע  הקבל 
פי  שמשל  כי תמורת הכס, מתאימה יש בה כדי לצמצ  מחלוקות ע  קבלני  ולהגדיל את הסיכוי

 .המשרד יסופקו מלוא הדרישות
 ער& משרד מבקר המדינה ביקורת על היבטי  בנושאי תכנו  2001 דצמבר  בתקופה מארס 

הביקורת התייחסה לסדרי שיתו  הפעולה והתיאו  בי  אג  בינוי לבי  .  בעבודות בינוי4וסטנדרטי 
,   כלליי  על ידי אג  בינוילסדרי ההכנה והעדכו  של מיפרטי, ל במיוחד בשלבי התכנו "צה

הביקורת נערכה באג  בינוי . ל"לעריכת תכניות ולפיתוח מיפרטי  ופרטי  סטנדרטיי  לבינוי בצה
במחלקת הבינוי שבמפקדת חיל האוויר ובענ  , ) מרכז בינוי להל  (ל "במרכז בינוי שבאט: ל"ובצה

 ).ת" אג להל  (ל "תכנו  של צהנערכה ביקורת השלמה באג  ה, כמו כ . בינוי שבמפקדת חיל הי 
  

 ל"תכנו  וביצוע עבודות בינוי ע  צה, תיאו 
כפי , לוח זמני  ואיכות הביצוע, כדי להגיע לביצוע מיטבי של עבודות בינוי בהיבטי  של עלות

קיימת חשיבות רבה לשיתו  פעולה ולתיאו  בי  אג  בינוי לבי  , שנקבעו בהתקשרויות ע  קבלני 
החל מראשית התכנו  ועד למסירת העבודה לידי הגו  , וני  של עבודות הבינויל בשלבי  ש"צה

ל בנושא "העקרונות והתהליכי  לשיתו  הפעולה בי  אג  בינוי לבי  הגופי  הדורשי  בצה. הדורש
  להל  (תכנו  וביצוע עבודות מקבלי  את ביטוי  בהוראות המשרד ובהוראות אג  בינוי 

איכות : הלי& הבינוי קיימי  גורמי  נוספי  המשפיעי  על איכות הבנייהבת,  מעבר לכ&). ההוראות
 .עמידה בדרישות המיפרטי  לסוגיה  ועוד, הקפדה על הביצוע בהתא  לתכניות, התכנו 

כאשר ערכו הכספי של פרויקט , בהיותו של שלב התכנו  שלב עיקרי בתהלי& הבינוי, לפי ההוראות
או בעבודות בינוי , בכל היק , 5ח סיוע"ודות בינוי הממומנות במטאו בעב, ח" מיליו  ש2.5עולה על 

, בי  היתר, ל"יתקיימו בי  אג  בינוי לבי  צה, הנדרשות לביצוע בפרק זמ  הקצר מחמישה חודשי 
 : 6סדרי שיתו  הפעולה הבאי 

האחראי באג  לנושא )  ראש החטיבה להל  (ראש חטיבת ההנדסה והתכנו  באג  בינוי  . א
ישתת  בדיוני  ע  הגופי  הדרושי  בנוגע , ל"התכנו  וביצוע עבודות הבינוי ע  צה, ו התיא

נציג מיוחד של , הוא ימנה לכל עבודת בינוי שעונה לאמות המידה לעיל, כמו כ . לתכנו  העבודות
ל את עמדת האג  בהתא  "יציג בדיוני  ע  צה, שילווה את העבודה משלב ראשית התכנו , האג 

 . ויעביר אליו אחת לשלושה חודשי  דיווח על התקדמות התכנו , ולהנחיות ראש החטיבהלהוראות 
__________________ 

מערכת התכניות כוללת תכניות ,  על פי המדרי  לעריכת מסמכי מכרז של מרכז בינוי מערכת תכניות  2
 .בנייה ושרטוטי  המצורפי  למסמכי מכרז

הקובעי  את , משרדית לסטנדרטיזציה  מיפרטי  טכניי  שמפרסמת הוועדה הבי  מיפרטי  כלליי   3
אול  , מיפרטי  אלה אינ  מצורפי  למסמכי המכרז. ההנחיות המקצועיות לביצוע המלאכות השונות

 .ה  מהווי  נספח חוזי מחייב בהתקשרויות של משרדי ממשלה
 .כשהכוונה היא לאחידות ולא לתק ; נייה הינו מונח השגור בענ  הב סטנדרט  4
 .שמעניק הממשל האמריקני מדי שנה בשנה למדינת ישראל,  כספי הסיוע הביטחוני ח סיוע "מט  5
 .בהוראות נקבעו סדרי שיתו  הפעולה ג  לשלבי ההתקשרות והביצוע  6
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, יציגו הגופי  הדורשי  בפני נציג אג  בינוי את עבודות הבינוי, בשלבי התכנו  השוני  . ב
. לעלויות ולשיטת ההתקשרות, לפתרונות ארכיטקטוניי  והנדסיי  עקרוניי , בי  היתר, בהתייחס

יציג נציג אג  , מורכבות  והיקפ  הכספי ולפי הנחיות ראש החטיבה, בות הפרויקטי בהתא  לחשי
 .בינוי את הפרויקטי  בפני ראש האג  או סגנו

ראש החטיבה יעביר לראש אג  בינוי דיווחי  שוטפי  אחת לשישה חודשי  ודיווחי   . ג
 .מיוחדי  לפי הצור& 

 הוציא אג  בינוי צווי התחלת 2001 לדצמבר 1999כי בתקופה שבי  מארס , מנתוני אג  בינוי עלה
בדיקה אקראית של . ח" מיליו  ש2.5שער& ההזמנה בכל אחת מה  עלה על ,  עבודות69 עבודה ל

 4שערכ  נע בי  , ל בשלב התכנו  של תשע מביניה "תהליכי שיתו  הפעולה בי  אג  בינוי לבי  צה
) א: (להל  פירוט. לה בשלב התכנו  לקו בחסרכי תהליכי שיתו  הפעו, ח העלתה" מיליו  ש36 ל

) ב. (ראש החטיבה לא השתת  בדיוני  שהתקיימו ע  הגופי  הדורשי  בנוגע לתכנו  העבודות
 שה  לא הכינו דיווחי מעקב תלת, נמצא, בנוגע לעבודות שמינה לה  ראש החטיבה נציגי 

. כנדרש בהוראות, שנתיי  ציושראש החטיבה לא ער& דיווחי  ח, חודשיי  על התקדמות התכנו 
,  א  הוא בוצע כראוי וא  כ  , לא נית  לדעת א  התקיי  שיתו  פעולה, בהיעדר דיווחי  כאלה

 . ועד כמה הוא השפיע על התכנו  ועל החיסכו  בעלויות ובלוח הזמני 
תכנו  ,  העביר ראש אג  בינוי את תחומי האחריות לתיאו 1999כי בתחילת , בביקורת התברר

שכיו  נושא בתפקיד זה בנוס  , ל מראש החטיבה לגור  אחר באג "ביצוע עבודות בינוי ע  צהו
ראש החטיבה לא הנחה מקצועית את , כתוצאה מכ&).  האחראי לתיאו  להל  (לתפקידי  אחרי  

והמינויי  שהוא הוציא , לא היה מעורב בעבודת , ל"נציגי האג  שהוא מינה לשיתו  פעולה ע  צה
כי אג  בינוי לא יז  , יצוי . היו פורמליי  בלבד,   של נציגי אג  בינוי לליווי העבודותלתפקידי

העביר ראש אג  בינוי לאחראי , בעקבות הביקורת. עדכו  להוראות בעקבות השינויי  האמורי 
 . לתיאו  ג  את הסמכות למינוי הנציגי  לליווי העבודות

שיבח  את תהלי& שיתו  , שות האחראי לתיאו  מינה ראש אג  בינוי צוות ברא1999בתחילת 
שפורס  בספטמבר , דוח של הצוות).  הצוות להל  (ל בכל שלבי עבודת הבינוי "הפעולה ע  צה

) א: (וביניה , ל לקוי ולא יעיל בשורה של נושאי "כי תהלי& שיתו  הפעולה ע  צה, הצביע, 2000
.  פעולה בי  הגו  הדורש לבי  אג  בינוישיבטיח קיו  סדרי שיתו , היעדר מנגנו  בקרה ממוסד

, הגו  הדורש לא הזמי  את נציגי אג  בינוי לכל ישיבות ההתקדמות בפרויקטי , כתוצאה מכ&
הגופי  הדורשי  העבירו לעתי  לאג  ) ב(; ונציגי האג  נעדרו מחלק מהישיבות שאליה  ה  זומנו

. רמה הנדרשת לביצוע עבודות בינויושלא הגיעו ל, שלא היו מושלמי , בינוי מסמכי  טכניי 
עקב אילוצי , ובמקרי  מסוימי , ה  הוחזרו לגו  הדורש מספר פעמי  לש  תיקונ , כתוצאה מכ&
נגרמו , עקב מכלול הנושאי  שצוינו בדוח הצוות. ה  נמסרו לקבלני  כפי שה , זמ  ודחיפות

הליכי  כמתואר לעיל כדי לפגוע כי יש בת, יצוי . חריגות בלוח הזמני  ונוצרו חריגות תקציביות
כדי לעמוד על תרומתו של שיתו  הפעולה . ל"בתכנו  הקצאת המשאבי  ובזמינות הפרויקטי  לצה

ובעיקר לצמצו  חריגות בתקציב ובלוח הזמני  בהשוואה לפרויקטי  , ל"בי  אג  בינוי לבי  צה
ו  ארבעה פרויקטי  באופ  המלי% הצוות לבח, שבה  לא התקיי  תהלי& שיתו  פעולה כאמור לעיל

 דיווח הצוות על 2001ביוני . כי תהלי& הבדיקה יתפרש על פני כשנתיי , הצוות הערי&. מעשי
כי לשיתו  הפעולה האמור תרומה לקיצור לוחות הזמני  של , תוצאות ראשוניות המצביעות

 .עבודות בינוי ולצמצו  בעלויותיה 

כי ע  השלמת תהליכי בחינת הנושא , יקורת צוי  לדוח הב2002בהתייחסות אג  בינוי ממארס 
עוד . ההתקשרות והביצוע, תיבנה מערכת בקרה להערכה של רמת שיתו  הפעולה בשלבי התכנו 

וכי ע  הפעלת , 2002כי הצפי לסיו  עבודת הצוות ועדכו  ההוראות בהתא  הינו ספטמבר , צוי 
  . צוע מיטבי של עבודות בינוימערכת הבקרה יהיה למשרד אמצעי שיבטיח הלי& יעיל לבי
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 משרדי המיפרט הכללי הבי 
בהתא  . נורמה מחייבת לביצוע של עבודות בינוי במסגרת חוזה ע  קבל  המיפרט הכללי קובע
המיפרט הכללי נועד לתת הגדרה בהירה ומדויקת של דרישות הביצוע שבה  , למסמכי אג  בינוי
במטרה להפחית את החיכוכי  ואת חילוקי , זאת. לפי מיטב הידע המקצועי, קבל  צרי& לעמוד

בכל הנוגע , ואת הסטיות בי  הביצוע בפועל לבי  התכנו , הדעות שבי  הקבלני  והמפקחי 
כי כאשר יש צור& להשלי  או להחסיר או לסתור את , יצוי . ללוח הזמני  ולאיכות הביצוע, לעלויות

חומרי  ומלאכות שאינ  כלולי  במיפרט הכתוב בפרקי  המתאימי  של המיפרט הכללי או לתאר 
מהווי  , המיפרט הכללי והמיפרט המיוחד כאחד. על הגו  הדורש לכתוב מיפרט מיוחד, הכללי

 .חלק בלתי נפרד מהחוזה הנחת  ע  קבל 
 

 משרדית לסטנדרטיזציה הוועדה הבי . 1
שישמשו , ייהנוכח הצור& שנוצר במשרד ובמשרדי ממשלה אחרי  במיפרטי  כלליי  בתחו  הבנ

  שנה ועדה בי 35 הוקמה לפני כ, כנספח חוזי סטנדרטי בהתקשרויותיה  ע  קבלני  וספקי 
בוועדה חברי  נציגי  ממשרד ).  הוועדה להל  (משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי חוזה לבנייה 

ב יוש). %"מע( מחלקת עבודות ציבוריות  ממשרד הבינוי והשיכו  וממשרד התחבורה , הביטחו 
הוועדה קובעת את תכניות העבודה בתחו  פיתוח והכנה של . ראש הוועדה הוא ראש אג  בינוי

 .עוסקת בהכנת , בסיוע ועדות משנה מקצועיות, וחטיבת ההנדסה באג  בינוי, מיפרטי 
לאומיי  ועל התפתחויות  על תקני  ישראליי  ובי , בדר& כלל, המיפרטי  הכלליי  מתבססי 

ועל נציגי החטיבה , הכנת המיפרטי  הכלליי  הינה עניי  מורכב. יי  בענ  הבנייהושינויי  טכנולוג
 .שבוועדות המשנה לסטנדרטיזציה במשרד לעקוב אחר ההתפתחויות והשינויי  בתחומי  אלה

כי א  על פי שפעילותה של הוועדה נמשכת עשרות שני  והמיפרט הכללי משרת , בביקורת עלה
בי  , ולא מוגדרי , אי  בהוראות המשרד התייחסות לפעילותה, יה באר%כיו  כמעט את כל ענ  הבני

סדרי , מקור תקציבה, אחריותה וסמכויותיה, תחומי פעילותה, תפקידי הוועדה ומטרותיה, היתר
פעילות הוועדה בכל הנוגע להכנה ולפרסו  של מיפרטי  , בפועל. התכנסותה ופרסו  פרוטוקולי 

, עוד עלה.  פעולה התנדבותי בי  נציגי משרדי הממשלה החברי  בהמתבססת רק על שיתו , כלליי 
שנועד בעיקר להעסקת יועצי  מקצועיי  חיצוניי  לצור& , כי תקציב הפעילות השנתית של הוועדה

ח ומתחלק " ש300,000 מסתכ  בכ, הכנת מיפרטי  כלליי  חדשי  ולעדכו  המיפרטי  הקיימי 
שנמסרו לנציגי משרד מבקר המדינה ומהבהרות של נציגי ממסמכי  . באופ  שווה בי  המשרדי 

כי תקציב זה אינו מספיק כדי להכי  את כל המיפרטי  הכלליי  החדשי  שנחוצי  , אג  בינוי עלה
החל ראש אג  בינוי , נוכח זאת). בנושא זה ראו בהמש&(ולעדכ  במועד את כל המיפרטי  הקיימי  

 התאחדות  להל  (ת הקבלני  והבוני  בישראל  במגעי  ע  נציגי התאחדו2000בנובמבר 
בעקבות . כדי שישתתפו ג  ה  במימו  הפעילות לעדכו  פרקי  שוני  במיפרט הכללי, )הקבלני 

כי לאחר ,  לנציגי התאחדות הקבלני 2001מגעי  אלה הודיע ראש חטיבת ההנדסה בנובמבר 
 ה  בוועדות המשנה לעדכו  ישותפו ג , שיושג סיכו  בדבר גובה השתתפות  ואופ  מימונה

שהשתתפות  של נציגי התאחדות הקבלני  , ל בדעה"כי נציגי צה, יצוי . המיפרטי  הכלליי 
 . מחשש לפשרות העלולות לפגוע באיכות הבנייה, בוועדות המקצועיות אינה רצויה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙·ÈÈÁÓ ˙¯‚ÒÓ ‡ÏÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÏÚÂÙ Â·˘ ·ˆÓ , ÔÂÓÈÓ˘ÎÂ

 ˙ÂÏÈÚÙ‰ÌÈ„¯˘Ó‰ È‚Èˆ  Ï˘ ·ÂË‰ Ì Âˆ¯· ÈÂÏ˙ ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÛÏÁ˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ , ÛÂ˙È˘· Â‡
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓÏ ÚÏ˜È‰Ï ÏÂÏÚ ¯˘‡ ÛÂ‚Ó ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Ì È‡˘ ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ÒÂÈ‚·Â ,

ÈÂˆ¯ Â È‡ .ÔÎÏ ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÈÓ‰ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ  ,
ÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ È¯ˆÂ˙˘ È„ÎÂ ˙ÂÎÈ‡·Â ˙ÂÈ Î„Ú· ˙Â˘È¯„‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ ˙Â ÚÏ ÂÏÎ

‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙˘¯„ ‰ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙˘ , ˙Â¯Â˜ÓÂ ‰˙„Â·Ú È¯„Ò
ÂÈ˙Â‡¯Â‰· Â ‚ÂÚÈÂ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â Á·ÈÈ ‰·Èˆ˜˙ . 
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 המיפרט הכללי . 2
ל עבודות שהמיפרטי  הכלליי  הדרושי  לסוגי  השוני  ש, הוועדה ראתה חשיבות רבה בכ& . א

ויהיו ברמת עדכו  גבוהה ומותאמי  , הבנייה יעמדו לרשות  של ציבור המתכנני  והקבלני 
ע  תחילת פעילותה קבעה הוועדה סיווג כללי .  ענ  הבנייה באר%י  המעודכני  של צורכילמאפיינ

הסיווג נקבע . כמתווה להכנת המיפרטי  הכלליי )  הסיווג הכללי להל  (של עבודות בנייה 
עבודות :  פרקי  של מיפרטי  כלליי  לפי סוגי העבודות100בחלוקה המאפשרת פרסו  של עד 

הוועדה לא , ע  זאת. עבודות מחו% לבניי  ועבודות הנדסה אזרחית, עבודות בפני  הבניי , בניי 
המיפרטי  . שנתית ולוח זמני  לפרסו  המיפרטי  הכלליי  שבסיווג הכללי קבעה תכנית רב

פרסמי  בלוח הפרסומי  של משרדי הממשלה כקטלוג מיפרטי  כלליי  לעבודות הכלליי  מת
 .בנייה

שנקבעו ,  פרקי 55 מבי  16לא פורסמו , 2001נובמבר , כי עד מועד סיו  הביקורת, בביקורת עלה
שהינו המשתמש העיקרי של המיפרטי  , ממסמכי  של מרכז בינוי. בסיווג הכללי כיעד לפרסו 

, כי בהיעדר  של מיפרטי  כלליי  בחלק מהנושאי , ומשיחות ע  נציגיו עלה, ל"הכלליי  בצה
, וקיומ  של מיפרטי  אחרי  שאינ  מעודכני , כגו  תשתיות למתקני תקשורת ומתקני אוויר דחוס

דבר שהיה , ) מיפרטי  מיוחדי  להל  (נדרש מרכז בינוי להכי  מיפרטי  מיוחדי  סטנדרטיי  
במקרי  בה  הוועדה טר  . וועדה להשלמת המיפרטי  הכלליי  החסרי נחס& ממנו אילו פעלה ה

 על בסיס  ובהמש& התהלי& מכינה הוועדה , מכי  מרכז בינוי מיפרט מיוחד, פרסמה מיפרט כללי
והמיפרט המיוחד מצטמצ  וכולל רק ,  מיפרט במתכונת המיפרטי  הכלליי  המיפרט המיוחד 
אג  בינוי ומרכז בינוי לבצע חלוקה בי  הנושאי  שיטופלו  החליטו 2000בשנת . דרישות מיוחדות

בוועדה במסגרת הכנת המיפרטי  הכללי  לבי  הנושאי  שיטופלו במרכז בינוי כמיפרטי  
אמד מרכז בינוי את ההשקעה הדרושה מצדו להכנת המיפרטי  , בעקבות ההחלטה. מיוחדי 

כי בעדיפות , החליט מפקד מרכז בינוי, עקב מגבלות תקציב, אול . ח" מיליו  ש1.1 המיוחדי  בכ
כגו  בנושא תשתיות למתקני , ח" ש250,000 ראשונה יוכנו מיפרטי  מיוחדי  בהיק  כספי של כ

 .שבו אי  מיפרט כללי, תקשורת
כי , בדיוני  שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע  נציג אג  בינוי וע  נציגי מרכז בינוי צוי  . ב

תהליכי העדכו  והפרסו  של , בפועל.  את המיפרט הכללי אחת לחמש שני בדר& כלל דרוש לעדכ 
 הפרקי  הכלליי  שפורסמו עד נובמבר 39מבי  . מיפרטי  כלליי  לוקי  בפיגור ניכר בלוח הזמני 

עשרה מיפרטי  כלליי  נמצאו בשלבי  שוני  של תהליכי :  לא עודכנו שש שני  או יותר30, 2001
בהתא  לכוח האד  (החליטה הוועדה שה  יעודכנו בעתיד , יפרטי  נוספי בנוגע לתשעה מ, עדכו 

בהתייחסות  לממצאי .  טר  התקבלה החלטה ואשר ליתר המיפרטי  , )ולתקציב שיעמוד לרשותה
ראש אג  . כי יש לקבוע קדימויות בהכנת המיפרטי  לפי חשיבות , ל"הביקורת ציינו אג  בינוי וצה

 .מיפרטי  תלוי במידה רבה בתקציבי  המוקדשי  לכ&כי עדכו  ה, בינוי הוסי 
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ·¯ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË¯ÙÈÓ Ï˘ Ì Â¯ÒÁ ÁÎÂ  ÈÎ , ¯ÒÂÁ ÁÎÂ 

ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈË¯ÙÈÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˙ÂÈ Î„Ú‰ , Û Ú· ÂÏÁ˘ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰Â ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ Â
‰ÈÈ ·‰ ,Â ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈË¯ÙÈÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÓÏ˘‰Ï ˙‡˘ ¯˙È· Í¯ÚÈ‰Ï ·Â˘Á ÔÂÎ„ÚÏ

ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈË¯ÙÈÓ‰ ,ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈË¯ÙÈÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á ÈÙÏ ˙ÂÈÂÓÈ„˜ ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ˙ ,
 ÈÈÙ‡ÓÏ ÌÈÓ‡˙ÂÓ ÂÈ‰È˘ ÍÎÈ ˙Â˘È¯„Ï Â ÚÈÂ ı¯‡· ‰ÈÈ ·‰ Û Ú Ï˘ ÌÈ Î„ÂÚÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏÂ Ì

ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰.   
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 ל"בינוי וסטנדרטיזציה בצה
וסמכי  לאשר עבודות בינוי ולפעול מול אג  ל המ"הגופי  בצה, בי  היתר, ל נקבעו"בפקודות מטכ

מחלקת בינוי בחיל האוויר וענ  בינוי , מרכז בינוי: בינוי לביצוע התקשרויות ע  מתכנני  וקבלני 
והוא מתא  את , מרכז בינוי משמש כמרכז לוגיסטי בתחו  הבינוי לכוחות היבשה. בחיל הי 

מחלקת הבינוי . ה  ומנחה אות  מקצועיתמנהל את משאבי, יחידות הבינוי בפיקודי  המרחביי 
ובכלל זה ליחידות הבינוי בבסיסי  , בחיל האוויר אחראית פיקודית ומקצועית למער& הבינוי בחיל

והענ  אחראי ה  לתחומי  , פעילות ענ  הבינוי בחיל הי  מצומצמת יחסית בהיקפה. השוני 
 .המקצועיי  וה  לתחומי הביצוע

לתקנות , כמו הבנייה האזרחית כפופה לחוקי הבנייה)  הבנייה הצבאית  להל (ל "הבנייה לצורכי צה
לחלק מהבנייה הצבאית צרכי  ודרישות נוספי  על אלה , ע  זאת. הבנייה ולתקני  ישראליי 
ישנ  ג  , בתחומי  מסוימי . המחייבי  את המתכנני  להתייחס אליה , שבבנייה האזרחית הרגילה
ל "כדי לענות על צורכי הבינוי בצה. גו  הנדסת מסלולי  בחיל האווירכ, צרכי  ייחודיי  לכל זרוע

, ועל הצרכי  הייחודיי , מי  וביוב, חשמל, קונסטרוקציה, כמו אדריכלות, בתחומי  שוני 
 . ל מוקדי ידע ותורה בתחומי הבנייה הצבאית"התפתחו בזרועות צה

; לבינוי במחנות של כוחות היבשההעוסק בפיתוח תורה , מוקד הידע העיקרי נמצא במרכז בינוי
דרכי  , תכנו  מבני  ומתקני : כגו , בנושאי (בהכנה ובפרסו  של הוראות מקצועיות למתכנני  

; לסככות וכדומה, למחסני , למשרדי , בקביעת סטנדרטי  למבני מגורי ; )ומערכות חשמל
; )א זה ראו ג  המש&בנוש( לבינוי במחנות 7בפיתוח מיפרטי  וקטלוגי  של פרטי  סטנדרטיי 

במקביל לפעילות מרכז בינוי פועלת ג  . ובניהול מרוכז של המידע ההנדסי, בפיתוח תורת אחזקה
 .מחלקת הבינוי בחיל האוויר בנושאי  מקצועיי  ובעיקר בתחומי  הייעודיי  של החיל

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰ˆ· ÔÈ‡ ÈÎ"ÂÈ˙Â ÁÓ· ˙È‡·ˆ‰ ‰ÈÈ ·Ï Ú‚Â · ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Ï , Â·ÈÈÁÈ˘ ˙‡
˙ÂÚÂ¯Ê‰ ,ÌÈË¯„ ËÒ ˙ÚÈ·˜· Í¯ÂˆÏ ˘‚„ Ô˙È  ‡ÏÂ , ÍÂ˙ ÚÂˆÈ·· ˙Â„ÈÁ‡Ï ‡È·‰Ï Ì˙¯ËÓ˘

˙ÂÈÂÏÚ ˙ÏÊÂ‰Ï ‰ÙÈ‡˘ È„Î .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,ÌÈ„¯˘ÓÏ ÌÈË¯„ ËÒ ÌÈÓÈÈ˜ ‡Ï ,˙ÂÎ˘ÏÏ , È ·ÓÏ
ÌÈ¯Â‚Ó ,ÌÈÁ·ËÓÏ ,ÏÎÂ‡ È¯„ÁÏ ,ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÏÂ‡Ï ,˙ÂÎÎÒÏÂ ˙Ò Î È˙·Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,‰ˆ" Ï

ÌÈË¯Ù Ï˘ Í¯ÚÓ Á˙ÈÙ ‡Ï‰ˆ· ‰ÈÈ ·· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ¯ÓÂÁÂ ÌÈÈË¯„ ËÒ "Ï . „ÂÚ
‰ÏÚ ,‰ˆ ˙ÂÚÂ¯Ê Ï˘ Ô˙ÂÈ‰· ÈÎ"ÈÂ È·‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ‡ÓˆÚ Ï ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯Ï , ‡Ï

ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ï˘ ¯„ÒÂÓ ÔÂ ‚ Ó ÌÈÈ˜ , Û˜È‰‰ ˙·Á¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯ˆÂ˙Â
˘‰Â ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡ ÈÂ È· ÊÎ¯Ó· ˙Î¯Ú ‰ ÈÙÏ ˜¯ ‰˘Ú  Ì‰· ˘ÂÓÈ

˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÓÊÂÈ . 
בדיוני  שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע  גורמי  מקצועיי  באג  בינוי ובמרכז בינוי 

כי במרבית תחומי הבנייה הצבאית נית  לקבוע נורמות , וממסמכי  שהתקבלו ממרכז בינוי עלה
כבר . הבינוי והאחזקה, תכנו לחיסכו  בעלויות ה, בי  היתר, ובכ& להביא, וסטנדרטי  אחידי 

העיר מבקר מערכת , במסגרת דוח שבח  את מער& הבינוי במערכת הביטחו , 1997בפברואר 
בי  . ל"הביטחו  על הצור& לקבוע נורמות וסטנדרטי  משותפי  ואחידי  לבינוי הצבאי בזרועות צה

ובסיוע , ת"ל או אג"טזרועי בראשות א כי לצור& כ& יוק  צוות בי , המלי% מבקר המערכת, היתר
ל לא בדק את "צה, כמו כ . שעד מועד סיו  הביקורת ההמלצה האמורה לא יושמה, יצוי . אג  בינוי

__________________ 
מו לצרכי  הצבאיי  שהותא,  תכניות ושרטוטי  של פרטי  מיפרטי  וקטלוגי  של פרטי  סטנדרטיי    7

תכניות ושרטוטי  אלה עומדי  בתקני  ומכילי  את . ל"המיועדי  לשימוש במבני צה, המיוחדי 
 .המידע הדרוש למתכנני  ולמבצעי 
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ושל החיסכו  הכספי שנית  להשיג , מחד גיסא, המשמעות הכלכלית של עלות קביעת הסטנדרטי 
היק  עבודות וכ  את , מאיד& גיסא, באמצעות קביעת נורמות וסטנדרטי  המשותפי  לזרועות

 .הבינוי שלגביה  קביעת סטנדרטי  אחידי  עשויה להוביל להוזלת העלויות
כי נושא זה מהווה חלק מסוגיית ביזור מול ריכוז סמכויות , ל"בהתייחסו לממצאי הביקורת ציי  צה

 2001וכי במהל& שנת , המהווה בסיס להתלבטות רבה במטה הכללי, ל"בתחומי בניי  הכוח בצה
 עבודת מטה בנושא איחוד מערכי  כחלק מבחינת תהליכי הבינוי במערכת הביטחו  ל"קיי  צה

ל להשאיר את מער& הבינוי במבנה זרועי ולא לאחד " החליט הרמטכ2002בינואר . ל"ובצה
כי להערכתו אי  מקו  בהכרח לרכז תחת קורת גג ארגונית אחת את כלל , ל"עוד ציי  צה. מערכי 

  להגיע לסטנדרטיזציה של תהליכי עבודה על ידי שיתו  פעולה בי  גורמי ונית, ל"גופי הבינוי בצה
ובניית , פורומי  משותפי , על ידי קיו  ועדות משותפות לקביעת סטנדרטי , בי  היתר, הבינוי

, כי לאחרונה א  הוק  צוות, ל"עוד הוסי  צה. מערכות מידע ממוחשבות שיקלו על גישה למידע
ל אחראיות "כי זרועות צה, עוד צוי  ש . לי בנושא סטנדרטי "לה צהשמטרתו לדו  בשיתו  פעו

לממש פרויקטי בינוי בתחומי  שאינ  ייעודיי  באמצעות מרכז בינוי א  מזוהה בה  חיסכו  
 .תקציבי

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ ˘· ¯·Î ‰ÏÚ ÌÈË¯„ ËÒ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ1997 ,
‰ˆ ÏÚ"ÈÁ· ÌÂÈÒÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï Ï‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÚÂ¯Ê‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ È¯„Ò ˙  ,

ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÔÂÎÒÈÁ ‚È˘‰Ï ‰¯ËÓ· ,‰˜ÊÁ‡‰Â ÈÂ È·‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ ,
‰ˆ ÏÚ ÈÎ"ÎËÓ ˙Â„Â˜Ù· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â‡¯Â‰· ˙‡Ê ÏÎ Ô‚ÚÏ Ï"˙ÂÚÂ¯Ê‰ ˙Â‡¯Â‰·Â Ï . ˙ÂÈ‰·

 È·‰ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÏÚ Ì‚ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· „˜ÙÂÓ ÈÂ È· Û‚‡‰ˆ· ÈÂ"Ï , ˙Á˜Ï ÂÈÏÚ
ÌÈË¯„ ËÒ‰ ˙ÚÈ·˜ ÍÈÏ‰˙· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ.   

 מבני  ופרטי  סטנדרטיי 
ובה  תכניות למבני  סטנדרטיי  ולפרטי  , בהכנת קטלוגי  מקצועיי , בי  היתר, מרכז בינוי עוסק

התכניות והפרטי  שבקטלוגי  מכילי  מידע הדרוש לביצוע עבודות . ל"סטנדרטיי  במבני צה
הקטלוגי  נועדו להוביל לאחידות .  המתכנני  להשתמש בה  לצור& התכנו ועל, בינוי

, לקצר את לוח הזמני  לתכנו , ולסטנדרטיזציה של מבני  ופרטי  לבנייה עבור כוחות היבשה
לפשט את התחזוקה ובכ& להביא לייעול ולחיסכו  , הנוחות והאסתטיקה, לשפר את האיכות

 .ולשמש כחלק ממסמכי המכרז, הבנייה והאחזקה, בעלויות התכנו 
מפקד מרכז בינוי החליט לפרס  את הקטלוגי  לפרטי  סטנדרטיי  באמצעות ההוצאה לאור של 

ולמנוע את הצור& , כדי להביא להטמעת השימוש בה  על ידי המתכנני  והקבלני , זאת. המשרד
רטי  לצר  את ההוראות והשרטוטי  שבקטלוגי  לחוברות המכרזי  בדומה לשימוש במיפ

 .ובכ& לפשט ולייעל את הליכי ההיערכות למכרז ולצמצ  בעלויות, הכלליי 
ובתחילת שנת , כי הוא השקיע מאמצי  מקצועיי  רבי  בהכנת הקטלוגי , ממסמכי מרכז בינוי עלה

וביניה  קטלוגי  למבני  סטנדרטיי  וקטלוגי  ,  הועברו לאישור אג  בינוי שישה קטלוגי 1997
. הביוב והמכונות, המי , החשמל, הקונסטרוקציה, יי  במקצועות האדריכלותשל פרטי  סטנדרט

והעלו שורה של הערות מקצועיות והערות , הגורמי  המקצועיי  באג  בינוי בחנו קטלוגי  אלה
 . שהפכו חלק מהמסמכי  שבקטלוגי  לכאלה שאינ  מתאימי  לשימוש במכרזי , בתחו  העריכה

, כי הוחלט שעדי  ליצור מער& ממוחשב של קטלוגי , ל"י  צהבהתייחסו לממצאי הביקורת צי
וכי בתו  תהלי& המחשוב והעדכו  הוא יבח  את כדאיות הפצת , שיוכל להתעדכ  באופ  שוט 

משרד מבקר . הקטלוגי  של הפרטי  הסטנדרטיי  לשימוש של כלל ציבור המתכנני  והקבלני 
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עליה  להיות , טלוגי  נועדו לשימוש במכרזי כי מאחר שהתכניות והשרטוטי  שבק, המדינה העיר
ג  א  תהלי& המחשוב טר  הושל  וללא קשר לפרסומ  כקטלוגי  , לכ . מעודכני  באופ  שוט 

ולקבוע לוח , על מרכז בינוי לעדכנ  ג  בהתא  להערות המקצועיות של אג  בינוי, ממוחשבי 
  .זמני  לסיו  הלי& מחשוב הקטלוגי 

✯  ✯  ✯  
ËÈÓ ÚÂˆÈ·˙ÂÈÂÏÚ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Â ÈÂ È·‰ ˙Â„Â·Ú Ï˘ È· , ˙ÂÎÈ‡‰Â ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ

˙˘¯„ ‰ , Ï˘Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÈÂ È· Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌÈÈÂÏ˙
‰ˆ" „ÚÂ ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘Ó ÏÁ‰ ÈÂ È·‰ ˙Â„Â·Ú ÈÂÂÈÏ·Â ÌÈ Ï·˜Â ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ï

˘¯Â„‰ ÛÂ‚Ï Ô˙¯ÈÒÓÏ .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÓÈÈ˜ ÈÎ ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ·Ï˘· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈ
‰ˆ·Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÈÂ È· ˙Â„Â·Ú Ï˘ ÚÂˆÈ··Â ÔÂ Î˙·"ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘· ¯˜ÈÚ·Â Ï . ˘È

‰ˆ· ¯·ˆ ˘ ÈÒ„ ‰‰ Ú„È‰Â ·Èˆ˜˙‰ È·‡˘Ó Ï˘ ÏÈÚÈ‰ ÌÏÂˆÈ · ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰Ê ·ˆÓ·" Ï
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó·Â .¯·Ú· ¯·Î ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ ˜ÏÁ ‰˙‰ÈÊ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ,ÂÏÈÚÙ‰ ÌÏÂ‡ ˙

˙‰Ó‰Ó˙Ó Ì Â˜È˙Ï .‰ˆ ÏÚÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ"ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ Ï. 


