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  עבודות תכנו מסירת

 תקציר
ותיו עוסק בתכנו   על מחוז) או משרד השיכו המשרד  להל  ( הבינוי והשיכו  משרד

. והוא מלווה עבודות תכנו  בתחו  זה שהוא מזמי  מגופי חו , בתחו  הבנייה למגורי 
 מוסר המשרד. ח" מיליו  ש130  הזמי  המשרד עבודות אלה בהיק! של כ2003בשנת 

 בדר$ של בחירת האזרחיתאת רוב עבודות התכנו  בתחומי האדריכלות וההנדסה 
לפי . מחירו  שקובע המשרדשכר התכנו  משול  לפי ו,  שבידיומתכנני  ממאגר

 "הוראות התכ
1

 כישוריה  המקצועיי  בתחו  לפי, בי  היתר, המועמדי  ייבחרו, 
הוא ההיק! לפי הנחיות המשרד ש, ות שהוטל עליה עומס העבוד ולפי המבוקש

 החודשי  שקדמו 36 ב,  ממועמדהכספי של העבודות שהזמי  המשרד על יחידותיו
 . רותלהתקש

 משרדי תכנו  שהיו על פי ו עללהוט העבודה שעומסינמצאו פערי  ניכרי  בי  
היו מתכנני  ,  דהיינו. התמחותורמתתחו  אותו הגדרת  במאגר המתכנני  בעלי 

שקיבלו עבודות בהיק! ניכר א! שהעומס שהוטל עליה  לפני מועד ההחלטה של 
הוטל עליה  עומס קט  או שלא ולעומת זאת למתכנני  ש, ועדת המכרזי  היה גדול

 לא הקפידשהמשרד   הפערי  מלמדי .הוטל עליה  עומס כלל לא נמסרה עבודה
, כנדרש בתקנות חובת המכרזי , לקיי  סבב מחזורי הוג  בחלוקת עבודות התכנו 

 . 1993 ג"התשנ
ללא דברי הסבר  ו לוועדת המכרזי  הציעותשהמחוזבבדיקה א! נמצאו מקרי  

 אותו תחו  א! על פי שהיו במאגר מתכנני  אחרי  בעלי,  עומס גדולבעלימתכנני  
ויש שהמחוז הציע מתכנני  , עומס קט  יותרא$ בעלי  התמחות ואותה רמת התמחות

, ללא הנמקה, ועדת המכרזי  אישרה; בעלי עומסי עבודה שוני  משמעותית
ני  באותו במאגר מתכנשהיו  גדול א! על פי עומסע  מתכנני  בעלי התקשרויות 

 . תחו  ורמת התמחות בעלי עומס קט  יותר
. כי החלטות ועדת המכרזי  ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול, קובעות  "הוראות התכ

:  המשרד לא הקפידה לפעול על פי עקרו  השקיפותשלועדת המכרזי  שו, נמצא
 94 בש, נמצא 2004 2003בשני   הוועדה ישיבותפרוטוקולי  של  100בבדיקה של 

 . הנימוקי  להחלטותיהפורטו מה  לא 
 ועדת ר" מכה  כיו) מנהל המינהל להל   ( במשרדוההנדסהמנהל מינהל התכנו  

סמו$ למועד כניסתו שמנהל המינהל השתת! בהליכי הבחירה של חברות . המכרזי 
אגב הפרת הסדר , היה לה  קשר עסקי ע  חברה שהוא היה אחד מבעליה לתפקיד

במקרה אחד פעל מנהל . ני  שחת  עליו ע  כניסתו לתפקידלמניעת ניגוד עניי
המינהל להסיר מגבלות שיאפשרו לחברה שעמה היה בקשר עסקי סמו$ למועד 

יצוי  כי לבסו! לא נמסרה . כניסתו לתפקיד לבצע את העבודה בה זכתה במכרז
 .העבודה לאותה החברה

__________________ 
 . כספי  ומשק מטע  החשב הכללי במשרד האוצרתקנו  1
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נהל מאגר של י כל משרד ממשלתי שמעסיק משרדי תכנו ,  "ת התכועל פי הורא

.  לפי מקצועותיה  והתמחות  המיוחדתבחלוקה, מתכנני  הכשירי  לעבוד אתו
: ובה ,  ליקויי הועלו השיכו  משרד של המתכנני  מאגר של ניהולוסדרי בבדיקת 

מודל להערכת נסיונ  המקצועי של היעדר ;  של מתכנני היעדר נימוקי  לסיווג
 הערכה היעדר; ת שאינו מתאי  להכשרת סיווג מתכנני  לתחו  התמחו; מתכנני 

חוות  ועל פי בטופס ההערכה של המתכנני שנקבעו מידה השיטתית על פי אמות 
 .  המשרדעבורלאחר שביצעו עבודות הניתנות מתכנני  על ה הדעת

במאגר המתכנני  בלא שעמד בתנאי הס! מסוי  משרד תכנו  כלל  השיכו משרד 
בתחומי הנדסת הכבישי  והנדסת התנועה  " יחידספק"והעניק לו מעמד של 

; ללא חוות דעת של מנהל התחו  הרלבנטי, שומרו  וחבל עזה, יהודהוהתחבורה ב
בהיק! כספי עבודות מעמד זה נית  לו מאחר שמשרד השיכו  מסר לו במש$ שני  

שבמסגרת  הוא צבר מידע בסיסי , סיווגאותו  אחרי  בעלי משרדי  לעומת גבוה
  .בובתחו  האמור ולתלות גור  בעל יתרו  ליצירת יא המשרד בכ$ הב. בלעדי

את הקשר בי  מחיר עבודות התכנו  שנקבע בשיטת , על יסוד נתוני , המשרד לא ניתח
ראוי שהמשרד יבח  מעת לעת את ; המכרז לבי  איכות התכנו  שמתקבלת בשיטה זו

ה  על יתרונותי, שיטות ההתקשרות שלו ע  מתכנני  בתחומי  השוני 
  .לעומת דרכי התקשרות חלופיות, וחסרונותיה 
, הפני ,  השיכו ימשרד: ובה ,  תכנו שירותימשרדי ממשלה רוכש מספר רב של 

 משות! לכלל מתכנני כי אי  מאגר , נמצא. ומשרד האוצר, התחבורה, הביטחו 
פעילות . לסוגיה ואי  תעריפי  אחידי  לביצוע עבודות התכנו  , משרדי הממשלה

דה מעי  זאת רוכזה בעבר על ידי החשב הכללי שבמשרד האוצר ולאחר מכ  האח
 ניהול מאגר מתכנני  ומערכת תעריפי  נפרדת בכל משרד ומשרד גור  לבזבוז .פסקה

ופוגע ביעילות תהליכי ההתקשרות ) ציוד ועוד, כוח אד , תקציב( ציבוריי  משאבי 
 . התכנו משרדיע  

מבחינת סדרי מינהל  חיוני, ע  זאת .ודאות רבי  י אבגורמיתכנו  פרויקטי  כרו$ 
 ושל תזרימי התשלומי  הפרויקטי המלאה של עלות התקי  להכי  אומדני  של 

 נוהג לקבוע את אומדני עלות המשרדכי אי  , הבדיקה העלתה. שיידרשו לביצוע 
.  בשני  הבאותלביצוע  ואת תזרימי התשלומי  שיידרשו עד לסיומ פרויקטי  ה

מציג את הנתוני  האמורי  לממשלה בשלב הגשת הצעת תקציבו ג  אינו ד המשר
 . דבר פוגע בעקרו  השקיפות וה, לכנסת לקראת אישור ההצעההשנתי

. ) המכרז להל   (המינהל פרס  המשרד מכרז פומבי לתפקיד מנהל 2001באוקטובר 
פני ל  הופעתקוד  המועמדי  מ שניי דאז של המשרד ראיי  ל "המנכ כי ,התברר
  בעקבות המלצה שקיבל ראיי ) המועמד הזוכה להל   (את האחד.  הבוחני ועדת

ואת האחר הכיר משירות  ,) מנהל המחוז להל   (ממנהל מחוז ירושלי  של המשרד
על א! ששני  רבות היו לו קשרי  ע  ).  המועמד הנוס! להל  (מילואי  משות! 

 הערכה של נציבות שירות המדינה שימש מנהל המחוז כבוח  במרכז, המועמד הזוכה
ל דאז "המנכ. שאחד מחבריה היה המועמד הזוכה, לגבי קבוצת מועמדי  במכרז

ולא דיווח , שימש נציג המשרד בוועדת הבוחני  אשר בחרה את המועמד הזוכה במכרז
את המידע על פגישתו , או לנציבות שירות המדינה, לחברי ועדת הבוחני  בה השתת!

ל דאז ומנהל המחוז חרגו מכללי "הפעולות שנקטו המנכ. עמדי ע  שניי  מהמו
  .מינהל תקי  ופגעו בעקרו  שוויו  ההזדמנויות
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♦  
ממונה על ייזומה וביצועה של מדיניות )  המשרד או משרד השיכו  להל  ( הבינוי והשיכו  משרד

מצד :  עיקריי פעילות המשרד מתרכזת בשני תחומי .  למגורי והבנייההממשלה בתחומי השיכו  
.  ושיווק של קרקע לבנייה למגורי פיתוח,  תכנו  ומצד ההיצע , דיורב לזכאי  סיוע  הביקוש 

 .ח" מיליארד ש10  בכ הסתכ 2004תקציב המשרד לשנת 
העירונית לתכנו  בתחו  הבנייה , בי  היתר, האחראי,  והנדסהתכנו  השיכו  פועל מינהל במשרד

, לצדו פועל המינהל לבנייה כפרית. 2 שהוא מזמי  מגופי חו$זה  ולליווי עבודות תכנו  בתחו
 2,000  טיפלו המינהלי  בכ2003בשנת .  והאכלוס במגזר הכפריהבנייה, המופקד על תכנו  הפיתוח

 .ח" מיליו  ש130 של כ האדריכלות וההנדסה האזרחית בס' בתחומיחוזי  ע  מתכנני  
רכישת שירותי תכנו  . ירותי  ממשרדי תכנו  חיצוניי  המשרד שרוכש קידו  פעולות התכנו  לש 

תקנות חובת , ) החוק להל   (1992 ב"התשנ,  חובת המכרזי חוקצרי' שתיעשה לפי הוראות 
  האוצרד כספי  ומשק מטע  החשב הכללי במשרתקנו  ,) התקנות להל   (1993 ג"התשנ, המכרזי 

 להזמנות תכנו  ומנהלי מכרזי  ועדת" בנושא  ונוהל המשרד)או ההוראות,  " הוראות התכ להל  (
 ). נוהל ועדת המכרזי  להל  " (פרויקטי 

, התיאו  והניהול של פרויקטי , התכנו  של בעלי מקצוע בתחומי מאגר תכנו  והנדסה מנהל מינהל
 המאגר משות( ). המאגר להל  (חפירות הצלה ו מדידות ,מיפוי, הייעו$ בעניינ  והפיקוח עליה 

  . תכנו  והנדסה ולמינהל לבנייה כפריתלמינהל
, ניהול פרויקטי , להזמנת עבודות תכנו בתחו  הבנייה העירונית  מכרזי  מינה ועדת ל"המנכ

ל ועדה "כ  מינה המנכ. ) ועדת המכרזי  להל  (  והנדסהתכנו מינהל הפועלת בפיקוח ומדידות 
: ועדת המכרזי  תפקידי בי . נייה כפריתניהול פרויקטי  ופיקוח במינהל לב, להזמנת עבודות תכנו 

 התקשרויות לצור' סיווג; בחירת מתכנני  ויועצי ; אישור בקשות של מתכנני  להיכלל במאגר
 לש  הפקת , נעשושכברניהול מאגר המידע על עבודות התכנו  ; פטור ממכרז לפי ההוראות

 . קביעת דרכי  למסירת עבודות תכנו  למתכנני חו$; לקחי 
 משרד מבקר המדינה במשרד השיכו  את הליכי מסירת עבודות בדק 2004אוגוסט   מרס בחודשי

סדרי בחירת מתכנני  מהמאגר   .1   :נבדקו בעיקר הנושאי  האלה. חיצוניי התכנו  למשרדי תכנו  
משרדי בעניי  מסירת עבודות תכנו   התיאו  הבי   .3  ; ניהול המאגר  .2   ;עמ ודרכי התקשרות 

מינוי .  5;    תקצוב וקביעת תעריפי  לעבודות התכנו . 4   ; האזרחיתוההנדסה האדריכלות בתחומי
המרכז וירושלי  של הבנייה ובמחוזות  וההנדסה התכנו הבדיקה נעשתה במינהל . מנהל המינהל

 השלמה נעשו בדיקות.  החשב הכללי ובאג( התקציבי  שבמשרד האוצרובאג( 3העירונית שבמשרד
   . )מ"נש  להל  (נציבות שירות המדינה ב ו הפני שבמשרדבמינהל התכנו  , ייה כפריתבמינהל לבנ

__________________ 
 .ח זה" בדו419' עמ" תכנו  ושיווק של קרקע לבניה למגורי "ג  את הפרק בעניי  זה ראו  2
כפי שבא לידי ביטוי בהצעות התקציב השנתי , לפי תיאור המבנה הארגוני של משרד הבינוי והשיכו  3

במשרד חמישה מחוזות לפי . מיחידות מטה וממחוזות, המשרד מורכב מהנהלה, ובדברי ההסבר לה 
חמישה המטפלי  בבנייה העירונית וחמישה :  יש בו עשרה משרדי  מחוזיי א", חלוקה גאוגרפית

יחידות המטה והמחוזות של המשרד נחלקי  ליחידות משנה לפי תחומי . המטפלי  בבנייה הכפרית
 .עיסוק 
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  בחירת המתכנני סדרי
 לביצוע עבודה או לרכישת שירותי  בהלי' של מכרז יתקשרוכי משרדי הממשלה ,  קובעהחוק
  סוגי התקשרויות שאינ  טעונות מכרז פומבי ונית  לבצע מפרטותהתקנות , ע  זאת. פומבי

 .  ממכרזבפטורבאמצעות מכרז סגור או 
 עבודות תכנו  בתחומי האדריכלות וההנדסה למסירת התקשרויותיו כמעט את כל מבצע המשרד

לפי והתמורה משולמת ,  מתכנני  ממאגרת בחירבאמצעותהאזרחית שלא באמצעות מכרז אלא 
יקט או לפי תפוקות התערי( הוא לפי שיעור מעלויות ביצוע הפרו (4 משרד השיכו תערי( שקבע
 התקשרות משרד ממשלתי לביצוע עבודה מקצועית כי, קובעותהתקנות וההוראות . )שנקבעו מראש

הפטורה , ההנדסה והאדריכלות, בי  היתר במקצועות התכנו , הדורשת ידע ומומחיות מיוחדי 
 בדר'   הגו( המזמי :  אלהבשלבי תיעשה , באמצעות מכרז סגורהתקשרות ע  מתכנני  ו, ממכרז

ועדת המכרזי  ; מכרזמהתקשרות את ה לפטור יגיש לוועדת המכרזי  בקשה מנומקת  כלל המחוז 
. במכרז סגור או בפטור ממכרז,  במכרז פומבי  ההתקשרותתדו  בבקשה ותקבע כיצד תיעשה 
 יש לקבל את אישורה של ועדת הפטור ח" ש700,000  מגדוללפטור ממכרז להתקשרות שסכומה 

על הגו( , ע  קבלת פטור ממכרז).  ועדת הפטור להל   (האוצרב הכללי שבמשרד באג( החש
 לקבלת הצעות למת  שירותי אליה  לפנותשוועדת המכרזי  אישרה , לכמה מתכנני המזמי  לפנות 

  .לפי תנאי הפנייה, התכנו  הנדרשי 
ה של לפחות ובה רשימ, גיש לוועדת המכרזי  בקשה  מאפשרות לגו( המזמי  לה" התכוראותה

לפי , בי  היתר, המועמדי  ייבחרו. דרושומסווגי  בו בתחו  ההכלולי  במאגר  שלושה מועמדי 
היק(   כ"המוגדר בהוראות התכ, עומס העבודה ולפי המבוקש כישוריה  המקצועיי  בתחו 

 להגשתבשנתיי  עד ארבע השני  שקדמו ע  המועמדי  הכספי של החוזי  שחת  המשרד 
עומס העבודה המוטל על משרד תכנו  הוא ההיק( הכספי , הנחיות שפרס  המשרדי על פ .הבקשה

) מינהל תכנו  והנדסה והמינהל לבנייה כפרית(המשרד על יחידותיו ממנו  שהזמי  העבודותשל 
 . 5) העומס או עומס העבודה להל  ( שקדמו להגשת הבקשה שני  הבשלוש

באופ  הוג  והמעניק את מרב היתרונות , ב מחזוריבסב, הנית ככל , הפנייה לקבלת הצעות תיעשה
  .והיא תבחר את ההצעה המועדפת, ההצעות המתקבלות יידונו בוועדת המכרזי . משרד

  המכרזי  ועדת החלטות
 .החלטות ועדת המכרזי  יירשמו בפרוטוקול בצירו( נימוקיה ,  "לפי הוראות התכ .1

‰˜È„·· Ï˘ ˙È‡¯˜‡ 100 ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ  ÌÈ ˘· 2003-2004 
‡ˆÓ  ,· ÈÎ-94 ‰Ë¯ÈÙ ‡Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰„ÚÂÂ‰‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ . 

. לפי תחומי התמחות ורמות התמחות המתכנני  של המשרד מאגרמשרדי התכנו  מסווגי  ב .2
 ורמות התמחות י תחומי נ בי  משרדי תכנו  בשהעומסמשרד מבקר המדינה בדק את חלוקת 

 תחו וב "דיור  יחידות500 עד  '  רמת התמחות ג  כבישי  הנדסת "תחו ב:  באופ  אקראישנבחרו
 ההתקשרויות ע  המשרדי  ס'".  תכניות '  רמת התמחות א מתאר ) אב (ערי  בינוי אדריכלות"

__________________ 
 .ניהול ופיקוח, ייעו%, הכנת תכניות:  כגו  התערי$ חל על שירותי 4
ותר מחמישה עובדי  מובא בחשבו  מקד  הפחתת עומס על בחישוב העומס של משרד תכנו  שיש בו י 5

על פי מקדמי  שקבע , העובדי  בו) שותפי  או שכירי (האדריכלי  והמודדי  , פי מספר המהנדסי 
 . המשרד
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 מיליו  12  היה כ)30.3.04( למועד הבדיקה שקדמו החודשי  36 המסווגי  בתחומי  האמורי  ב
 .בהתאמה, ח"יליו  ש מ26  וכח"ש

)‡( ‡ˆÓ  , „¯˘Ó‰ ÈÎÏ ¯ÒÓ-10) 22% (Ó-45 ‚ÂÂÈÒ· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÔÂ Î˙‰ È„¯˘Ó "˙Ò„ ‰ 
 ÌÈ˘È·Î-‚ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯  '- „Ú 500¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ " ,60% Û˜È‰· ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â„Â·Ú‰Ó Ï˘ 

Î-7.2˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .Ì˙ÓÂÚÏ ,26 ÔÂ Î˙ È„¯˘Ó )58% ( Û˜È‰· ‰„Â·Ú ÂÏ·È˜Ï˘ 4.8 ÔÂÈÏÓ 
˘"Á )40%( Â-9 È„¯˘Ó ÔÂ Î˙) 20% (ÏÏÎ ˙Â„Â·Ú ÂÏ·È˜ ‡Ï. 

 זה של כבישי  נמצא כעת גוסו"כי , 2004מנובמבר למשרד מבקר המדינה  בתשובתו הסביר המשרד
חלק .  מתכנני  לא מתאימי  שנרשמו בטעות או שלא נגרעו בזמ סינו בבדיקה יסודית של 

אויי  לקבל עבודה ובעקבות הבדיקה כלל לא ר]  שלא קיבלו עבודות כללתכנו משרדי [מהתשעה 
 ". מהמאגרנגרעושנערכה לאחר עיו  בטיוטת הדוח כבר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡Ï‰ ÌÈ  Î˙Ó‰ ÔÂ ÈÒ·  . „¯˘Ó ÏÚ
 ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ÔÂÎÈ˘‰˙ËÈ˘ È„Î ¯‚‡Ó‰ ÏÂ‰È   ‡ÒÈ‚ „ÁÓ˘ Â· ÂÏÏÎÈÈ ‡ÏÈ„¯˘Ó ÔÂ Î˙ 

˘ „¯˘Ó‰ È¯·„Ï"ÏÏÎ Ï·˜Ï ÌÈÈÂ‡¯ ‡Ï ‰„Â·Ú" , ÂÏ ÂÙÒÂÈ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ÈÏÚ· ÌÈ„¯˘Ó
 ˙ÏÂÎÈ ‰ÓÈ‡˙ÓÏ È„Î˙Â¯Á˙‰ ˙Ï„‚‰ ˙‡ ¯˘Ù‡.  

)·(  ÔÂ Î˙‰ È„¯˘ÓÏ ¯˘‡‚ÂÂÈÒ·" ˙ÂÏÎÈ¯„‡ ÌÈ¯Ú ÈÂ È· )·‡ ( ¯‡˙Ó-‡ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯  '
-˙ÂÈ Î˙ " ,‡ˆÓ  , ÈÎ16) 25% (Ó-65 ˙Â„Â·Ú ÂÏ·È˜ ‰Ê ‚ÂÂÈÒ· ÌÈ‚ÂÂÒÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ 

Î Ï˘ ¯·ËˆÓ Û˜È‰·-17ÈÏÈÓ ˘ ÔÂ"Á ,Ì‰˘ 65% ÌÈ„¯˘Ó ÌÚ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰Ó 
‰Ê ‚ÂÂÈÒ· .Ì˙ÓÂÚÏ ,37 ÔÂ Î˙ È„¯˘Ó  ‚ÂÂÈÒ Â˙Â‡·)57% (· ‰„Â·Ú ÂÏ·È˜‰ Ï˘ Û˜È9 

ÓÈ˘ ÔÂÈÏ"Á) 35%(,Â -12 ÔÂ Î˙ È„¯˘Ó  ‚ÂÂÈÒ Â˙Â‡·)18% ( ‡ÏÂÏ·È˜ÏÏÎ ˙Â„Â·Ú  . 
 מתאי  לבצע כל   רשו   הוא אפילו א,  להבי  כי לא כל משרדצרי': "י כ, מסר בתשובתוהמשרד

 ובמומחיות מיוחדת של בניסיו , ויו  מלא ללא התחשבות ביכולותו לא יתכ  ש עבודה ספיציפית 
 ". המועמדי 

 ¯‚‡Ó· ÌÈ  Î˙Ó‰ ‚ÂÂÈÒ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙‡È‰ ÌÈ  Î˙Ó ˙ˆÂ·˜ ¯È„‚‰Ï ˘˙ ÈÁ·ÓÌ‰È¯Â˘ÈÎ , 
 Ì ÂÈÒÈ Ì˙ÏÂÎÈÂ  ÌÈÏ‚ÂÒÓ˙ÂÓÂ„ ÔÂ Î˙ ˙ÂÓÈ˘Ó Úˆ·Ï .ÍÎÏ Ì‡˙‰· „¯˘Ó‰ ¯ÂÓ‡ Ì‚ 

‚ÂÂÈÒ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ˙‡ ÚÂ·˜Ï .ÔÎ ÏÚ , ¯·ÒÂÓÎ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÂ˙·Â˘˙· ‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ 
¯Á‡ È Ù ÏÚ „Á‡ ÔÂ Î˙ „¯˘Ó Ï˘ ‰Ù„Ú‰ÏÍÎÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ˘ ‡Ï·  , „¯˘Ó˘ Û‡

 ÂÓˆÚ ÔÂÎÈ˘‰Ì‚ÂÂÈÒ ˙ ÈÁ·Ó ‰Ó¯ ‰˙Â‡· Ì˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯Â Ì˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙. 
ÌÈ¯ÚÙ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÈÙ˜È‰‰„Â·Ú‰  ÈÏÚ· ÔÂ Î˙ È„¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘  Â˙Â‡ ‚ÂÂÈÒ˙Ó¯Â 

 „¯˘Ó‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ‡Ï ˙˜ÂÏÁ· Ô‚Â‰ È¯ÂÊÁÓ ··Ò ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜˙Â„Â·Ú ÔÂ Î˙‰ 
 ˙¯ÈˆÈÏ‰ÂÂ˘ ‰„Â·Ú ÒÓÂÚ. 

לבדוק באיזו מידה הובאה בחשבו  אמת במטרה ,  של ועדת המכרזי פרוטוקולי מעיו  ב .3
  :עולי  הממצאי  הבאי  , המתכנני בבחירת"  עבודהעומס"מידה של ה

)‡( ÊÂÁÓ‰˘ ˘È˙ÂÚÈˆ‰ Â  ¯·Ò‰ È¯·„ ‡ÏÏ ÌÈ  Î˙ÓÈÏÚ·ÏÂ„‚ ÒÓÂÚ  , ÂÈ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÈÏÚ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ  Î˙Ó ¯‚‡Ó·˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯ ‰˙Â‡Â ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙ Â˙Â‡   ÈÏÚ· Í‡ ÒÓÂÚ

¯˙ÂÈ ÔË˜.  
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)·(  ÚÈˆ‰ ÊÂÁÓ‰˘ ˘È˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ Â˘ ‰„Â·Ú ÈÒÓÂÚ ÈÏÚ· ÌÈ  Î˙Ó .Ï˘ÓÏ : Ô Î˙Ó

 Ì¯Ë˘‰¯ÒÓ ‰„Â·Ú ÏÎ ÂÏ ,  Â„ˆÏÂÏÂ„‚ ÒÓÂÚ ÈÏÚ· ÌÈ  Î˙Ó È ˘ ,˘ Û‡ÂÈ‰ ¯‚‡Ó· 
 ÌÈ  Î˙Ó ÌÈÙÒÂ  Â˙Â‡ ÈÏÚ·ÌÂÁ˙ Ì‰Ï Â¯ÒÓ  Ì¯Ë˘ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯ ‰˙Â‡Â ˙ÂÁÓ˙‰ 

˙Â„Â·Ú . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÚÈˆÈ ÏÂ„‚‰ ÒÓÂÚ‰ ÈÏÚ· ÌÈ  Î˙Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘

˙Â„Â·Ú Ì‰Ï Â¯ÒÓ  Ì¯Ë˘ ÌÈ  Î˙Ó „¯˘Ó‰ , È„Î¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â ‰„Â·Ú Á˙ · ˙ÂÎÊÏ Ì‰Ï 
Ô‚Â‰‰ È¯ÂÊÁÓ‰ ··Ò‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ Ô˙È ˘ ÏÎÎ ¯ÂÓ˘Ï. 

)‚(  ÈÏÚ· ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ˘ÈÒÓÂÚ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÏÂ„‚ 
 ÂÈ‰˘¯˙ÂÈ ÔË˜ ÒÓÂÚ ÈÏÚ· ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯Â ÌÂÁ˙ Â˙Â‡· ÌÈ  Î˙Ó ¯‚‡Ó· .ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‡Ï 

‡ ÌÈ  Î˙Ó ˙Ù„Ú‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂË¯ÂÙÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰Ï . 
 לבחירתכי העומס אינו אמת המידה הבלעדית ,  הסביר משרד השיכו 2004 מנובמבר בתשובתו

 היתרונות מרב על ועדת המכרזי  לשקול את כל השיקולי  ולהחליט על בחירה שתעניק את ;מתכנ 
. משכיכולל יתרו  כספי ברור למתכנ  ה,  תכנו  יש יתרו  מובהקבעבודות", לדוגמה, כ'. למשרד
 ".  זה ושיקולי  תכנוניי  אחרי  משמשי  בסיס להכרעת הוועדהשיקול

ÔÈÂˆÈ ,‰ ÈÎ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ· Ì˙¯ÈÁ·Â ÌÈ  Î˙Ó‰ ˙Úˆ‰ ÔÈÈ ÚÂ˜ÒÚ ‡Ï ˙Â„Â·Ú· 
˙ÂÈÎ˘Ó‰ ÔÂ Î˙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,  ‰¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ Ë¯ÙÏÂ „Ú˙Ï ˘È
ÌÈ  Î˙Ó‰ ÔÈ·Ó , ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰·ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï‰Â · , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â‡

˙Â¯Á‡ ,ÂÈÏ‰ · ÂÚ·˜È Ì‡ ,‰ËÏÁ‰Ï „ÂÒÈ Â˘ÓÈ˘ ¯˘‡ , ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ÁÈË·‰Ï È„Î
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·. 

התקשרות משרד ממשלתי לביצוע , בי  היתר, פטורה ממכרז, לתקנות )1()א(5 פי תקנה על . 4
על פי  .ההנדסה והאדריכלות, התכנו  ומומחיות מיוחדי  במקצועות ידעעבודה מקצועית הדורשת 

הנדסה ה תכנו  בתחומי עבודות ירתהתקשרות למסא  להחליט  לתקנות על הוועדה 9תקנה 
  . תסווג כהתקשרות פטורה ממכרזאדריכלותהאזרחית וה

˙˜È„·· ÔÙÂ‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰˙ÂÁÓ˙‰ ÈÓÂÁ˙· ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ , 
˙ÂÏÎÈ¯„‡ ÔÂ‚Î ,˙Ò„ ‰·Î ÌÈ˘È ,·ÂÈ·Â ÌÈÓ ˙Ò„ ‰ ,‰¯Â·Á˙Â ‰ÚÂ ˙ ˙Ò„ ‰ ,˙ÂÈ˙˘˙ ,

‡ˆÓ  , ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÎÂ˘Ú  Û‡ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ·  Â˘¯„  ‡Ï ˙Â„Â·Ú‰ Ï˘ Ô·ÈË ÈÙÏ˘ Ú„È
 ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓÂÚÂˆÈ·ÏÔ ; „Á‡ ‰È‰ ¯Á· ˘ Ô Î˙Ó‰ È Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ÈÙÏ Â‚ÂÂÒ˘ Â˙Â‡

ÌÂÁ˙˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯ ‰˙Â‡Â ˙ÂÁÓ˙‰ .    
   במסירת עבודותפגמי 

  לניגוד ענייני חשש
 לו או לקרובו עניי  אישי בנושא המכרזי  לא שישחבר ועדת המכרזי  ,  " פי הוראות התכעל

 .מקו ישתת( בדיוני הוועדה אלא ימונה לו ממלא 
 ,2002מאי ב.  ועדת המכרזי ר"מכה  כיו)  מנהל המינהל להל  (תיכנו  והנדסה מנהל מינהל  .1

 להימנע" ענייני  ובו התחייב ניגוד מנהל המינהל על הסדר למניעת  חת ,סמו' לכניסתו לתפקיד
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במישרי  או בעקיפי  בכל נושא הקשור , אחרתאו לטפל בכל צורה , להשתת(, מלקבל החלטות
הטיפול יהיה בידי האדריכל ,  לפי הסדר זהמלעסוקבענייני  בה  אני מנוע ... בעיסוקי הקוד 

 ".הראשי של המשרד
ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÏÂÈ 2002 - È‡Ó 2003Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó Û˙˙˘‰  ,„Â‚È ·Â˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï  , ÈÎÈÏ‰·

 ˙Â¯·Á Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ¯˘‡ Â˙ÒÈ Î „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ„È˜Ù˙Ï  ‡Â‰˘ ‰¯·Á ÌÚ È˜ÒÚ ¯˘˜ Ô‰Ï ‰È‰
‰ÈÏÚ·Ó „Á‡ ‰È‰ .Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó  Û‡ÂÈÎ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· Ì˙Á"¯ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ 

 ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ ˙Â·È˘È‰ Ï˘‰·Ô ˙¯ÈÒÓ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ˙Â„Â·Ú Á‡˙Â„‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÏ  . 
עמה ) ' חברה א להל  (כי למנהל המינהל הייתה מעורבות בקשר לחברת ניהול , במקרה אחד נמצא

 פרס  המשרד שני מכרזי  לניהול תכנו  2003 בפברואר . לכניסתו לתפקידסמו'קשר עסקי היה לו 
 . שרדי  אחרי לצד  של מ, הגישה את הצעותיה לשני המכרזי ' ה אחבר. פרויקטי  במחוז הדרו 

ÈÎÓÒÓÓ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ,‡ ‰¯·Á ÌÚ ÌÈÚ‚Ó ÌÈÈ˜ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ÈÎ  ,'‰ÎÂÊÎ ‰Ú·˜ ˘·  „Á‡
‰Ê¯ÎÓÌÈ ,‰¯ËÓ· ¯ÈÒ‰Ï˙ÂÏ·‚Ó ‰„Â·Ú‰ ˙Ï·˜Ï Â¯ˆÂ ˘ ˘ ÌÂ˘Ó ‡ ‰¯·Á „·ÂÚ ' ‡Â‰ Ì‚

 ¯ÈÚ ÏÎÈ¯„‡ı¯‡‰ ÌÂ¯„·. ‡ ‰¯·Á˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈÚ‚Ó· ' Úˆ·˙
· ‰˙ÎÊ ‰· ‰„Â·Ú‰ ˙‡¯ÂÓ‡‰ Ê¯ÎÓ .ÔÈÂˆÈ,‡ ‰¯·ÁÏ ‰„Â·Ú‰ ‰¯ÒÓ  ‡Ï ÛÂÒ·Ï ÈÎ '. 

במקרה האמור סבר בתו  כי , 2004מנהל המינהל ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
אשר ).  ענייני ניגודלמניעת שזו נקבעה במפורש בהסדר , יצוי (לב שתמה תקופת הצינו  שלו 

 בקשרבמסירת עבודות תכנו  למשרדי  שעמ  היה  ועדת המכרזי  ר"השתת( כיולישיבות שבה  
 כל היה היה הלי' של בחירת משרד תכנו  ולא לא " השיב כי,עסקי סמו' למועד כניסתו לתפקיד

  ".או על שכרו, עניי  של השפעה על בחירת זוכה כל שהוא
ÔÂÎ  Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡‰ Ì‡ Ì‚ , ˙Â·È˘È Ô˙Â‡· Û˙˙˘‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ‡ÏÈÓÓ

 ÈÙÏ‰ÈÏÚ Ì˙Á˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÙÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ. 
 של המשפטית המינהל ליועצת מנהל פנה   2003 ביוני  כי בדיעבד , ממסמכי המשרד עולה .2

 ועדת ר" יוהיותי בתוק( ":עליה  חת  והוסי(שהמשרד במכתב ובו פירט את רשימת הפרוטוקולי  
 ."הזמנות חתמתי עליה  בטעות מאחר ואני מנוע לטפל בה 
 ˙‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯¯˘‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ Ù‰ ˙Â·˜Ú·ÏÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ 

˙Ó„Â˜‰ ,ÂÈÎ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó Ô‰ÈÎ ‰·˘"¯ Ï˘ ·ˆÓ· „Â‚È ÌÈ ÈÈ Ú  ;Ì˘¯  ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ :
"¯˘Â‡Ó˘„ÁÓ " , ÔÈÂˆ ‡Ï Í‡ Ì‰· ÍÈ¯‡˙¯Â¯˘‡‰ , ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ Â ÈÂˆ ‡ÏÂÏ ˙ÂËÏÁ‰

‰ÊÓ ‰ Â˘ ·Î¯‰· Â ˙È ˘ ˙Â¯¯˘Â‡Ó‰ Ï˘  ˙‡ ‰ËÈÏÁ‰˘ ‰„ÚÂÂ‰˙ÂËÏÁ‰‰˙ÂÓ„Â˜‰  
ÌÈ ÈÈ ÈÚ Ì˙Â‡· . 

 2004 המשפטית של משרד השיכו  מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר היועצת
 עמו ישיבה קיימתי, על הסדר ניגוד הענייני , ]מנהל המינהל[ לחתימתו של בסמו': "כדלהל 

קראנו יחד את .  עימושנחת ע והקשור להסדר לצור' הסברי  והבהרות בכל הנוג, מיוחדת בלשכתי
כי יהיה עליו להודיע ,  היתרבי ] לו[יחד ע  זאת ובנוס( הסברתי והבהרתי . ההסדר סעי( סעי(

להשתת( בדיוני  ,  מלקבל החלטותמנועבראשית ישיבת ועדת המכרזי  לכל חברי הועדה כי הוא 
...  הקשור בעיסוקו הקוד  ובמיוחדנושאאו לטפל בצורה כל שהיא במישרי  או בעקיפי  בכל 

 ". ]'א ג  חברה  לרבות[בענייניה  של לקוחות החברה 
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 פרסו  לכל חברי יעשהכי להבא ,  המשרדל" למנכלהציע" כי בכוונתה , המשפטית הוסיפההיועצת

   ". במשרדהשוני ועדות המכרזי  לגבי הסדרי  לניגוד ענייני  שנעשו ע  העובדי  
 'חשש להעדפת חברה ב

 בעלי  של חברה שבמסגרתה 1991 הפ' בשנת משירות המדינה פרששעובד ,  מסמכי המשרדפי על
 כרת משרד 2004 1991 בשני , 2004על פי דוח יתרות חוזי  מיוני . )'חברה ב  להל  ( עסק בתכנו 

 $ ייעוהו)  חוזי 11( פרויקטי ה ניהול, ) חוזי 11(תכנו  הבתחומי     חוזי 27השיכו  ע  החברה 
 .ח" מיליו  ש41  שני  הסתכ  בכבאות היק( ההתקשרויות של המשרד ע  החברה ).  חוזי 5(

Ò Ó Â Ú·  ‰ ¯ · Á  Ï Ú  Ï Ë Â Ó ‰  ‰ „ Â · Ú ‰ ועדת המכרזי   ונוהלההוראות , התקנות :' 
 ביותרשמשרד השיכו  ימסור את עבודת התכנו  הדרושה למתכנ  שהוא המתאי  , להבטיחנועדו 

 עבודות התכנו  שלבסבב מחזורי הוג  , כל זאת; סיונו ועומס העבודהני, זמינותו, מבחינת כישוריו
 .למתכנני  הכלולי  במאגר

 הנדסת"בתחו  , בי  היתר, המסווגי בי  משרדי תכנו  עומס העבודה  נבדקה חלוקת בביקורת
 .  במאגר'חברה ב שומההסיווג שבו ר   " יחידות דיור1,500  יותר מ ' הכבישי  ברמת התמחות א

ÏÚ Ó ÒÓÂÚ‰ ÁÂ„ ÈÙ-30.3.04 , ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡·¯‚‡Ó· 44 ÌÂÁ˙· ÔÂ Î˙ È„¯˘Ó 
· ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙Ó¯·Â ˙ÂÁÓ˙‰‰' .‰ÏÚÂ‰ , ÒÓÂÚ ÈÎÔÂ Î˙‰ Ï˘ 23 ÌÈ„¯˘Ó‰Ó  

)52% ( „Ú ‰È‰1˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ; Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÒÓÂÚ14 ÌÈ„¯˘Ó )32% ( ‰È‰1-2 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á ; Ï˘3 ÌÈ„¯˘Ó )7% (2-3˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ;Â Ï˘4 ÌÈ„¯˘Ó )9%( ,· ‰¯·Á Ì‰·Â' -  
3-4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .ÂÈ‰ ÌÈ¯ÚÙ ‡ÂÙ‡ ÌÈÈ˙Â‰Ó ˙Â„Â·Ú‰ ÈÙ˜È‰ ÔÈ· Â¯ÒÓ ˘ÈÏÚ· ÌÈ„¯˘ÓÏ  

Â˙Â‡˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯Â ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙ . 
Ì Â ˘ È ¯·  ‰ ¯ · Á   '‰ ‚ Â Â È Ò Â  ¯ ‚ ‡ Ó המובאי  ,  במאגרהמתכנני  פי כללי רישו  על :·

 נות ",  המשרדשלנט ראתר האינטבמדרי' למשתמש במערכת ההתקשרויות ע  מתכנני  ב
תחו  ה ידי ראש עלהשירותי  המבקש להיכלל במאגר באחד המקצועות הכלולי  בו ייבדק 

שותפי /של בעלי, שביצעניסיו  והעבודות , המקצועי בתחו  הרלבנטי ויסווג בהתא  לפרטי השכלה
עות שבה  נדרש  במקצורישיו אחד מתנאי הס( הוא ; "המשרד בתחו  ברמת ההתמחות המתאימי 

 . רישיו  לפי החוק
'  ותחבורה אתנועה הנדסת"בתחו  ההתמחות '  סיווג משרד השיכו  את חברה ב2002 אוקטובר עד
 הנדסת "  נוס( התמחות סווגה החברה בתחו  2002באוקטובר ". ]יחידות דיור [ד" יח1500 מעל  

' מועד בקשתו של בעל חברה בכי סמו' ל, יצוי ". ד" יח1500 מעל  ' רמת התמחות א, כבישי 
 . אזרחי רשו  ורשוי במעמד של שות(מהנדסהוא ציר( למשרדו , השנילקבלת הסיווג 

„¯˘Ó ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  Ì‡· ‰¯·Á ' ˙„ÓÂÚ ˙Â˘È¯„·ÛÒ‰‰ÏÎ˘‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰  , ÈÂ˘È¯Ï
ÔÂÈÒÈ ÏÂ .‰ÏÚÂ‰, ÈÎ ÏÚ·Ï· ‰¯·Á  '˙ÈÒ„ ‰ ‰ÏÎ˘‰ ÔÈ‡ , ÌÂ˘¯ Ò„ ‰Ó Â È‡ ‡Â‰ ‡ÏÈÓÓÂ
 ÈÂ˘¯ÂÌÂÁ˙·Â‰˘ÏÎ ÈÒ„ ‰  , ˙Ò„ ‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â‰ÚÂ ˙‰‰¯Â·Á˙‰Â  .ÔÎ ÏÚ , ÌÂ˘È¯

ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓÂ ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ÌÂÁ˙· Â„¯˘Ó ,ıÂÚÈÈ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È Â 
Û˙Â˘‰ Ï˘ ÂÙÂ¯Èˆ Ì„Â˜ Â„¯˘ÓÏ ÌÈ¯ÎÈ  ,ÂÏÚ ‡Ï ‰ ˜· ÌÈ  Î˙Ó‰ ÌÂ˘È¯ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ 

ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ¯‚‡Ó·. 
‰ „ Ó Ú ÓÁ  Ï ˘  ·  ‰ ¯ · 'Î"˜ Ù Ò„ È Á È  : לתקנות מאפשרת מת  פטור ) 29(3 תקנה "

 שלפי זכויות מכוח הדי  או לפי מצב הדברי  מי, דהיינו, " יחידספק"ממכרז למסירת עבודה ל
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כי לצור' הענקת מעמד של , עוד קובעת התקנה. הדרושבפועל הוא היחיד המסוגל לתת את השירות 
 דעת של הגור  המקצועי הנוגע בדבר במשרד חוות  ספק יחיד לעניי  התקשרות כלשהי נדרשי

 . המשרדל" ואישור מנכבתקנותשאכ  הספק הוא ספק יחיד כהגדרתו 
 שלמעמד '  אישרו ועדות המכרזי  של המשרד לחברה ב2003 2002בשני  ,  מסמכי המשרדפי על

תכניות  קידו , ייעו$ בתחו  התנועה, תכנו  כבישי ניהול ותיאו  ספק יחיד בהתקשרויות בתחומי 
 חמש נבדקובביקורת ). ע" יש להל  (שומרו  וחבל עזה ,  ערי  ועוד בתחומי יהודהבינוי

 :להל  הממצאי . מעמד של ספק יחיד' התקשרויות שלעניינ  נית  לחברה ב
הוא הגור  המקצועי הבכיר )  מנהל התחו  להל  (ניקוז ופיתוח ,  תחו  כבישי מנהל .1

 . תנועההכבישי  והתכנו   השיכו  בתחו  במשרד
נעשו , תנועה ותחבורה, בתחומי הנדסת כבישי שנבדקו ' ע  חברה בכל ההתקשרויות ש, הועלה

 המשרד דאז ל"מנכ;  ספק יחידבגדר' חברה בבדבר היותה של בלא שמנהל התחו  חיווה את דעתו 
מרכז הות  הטכניות של מחוזהחטיבות של מנהלי חוות הדעתאישר לחברה מעמד זה על סמ' 

  .כפריתוירושלי  ושל מנהל אג( תכנו  וביצוע במינהל לבנייה 
 לבנייה במינהל מנהל אג( תכנו  וביצוע 2003מרס את אחת מחוות הדעת האמורות נת  ב .2

". ע" ומעברי  בישלכבישי  ותאו  התכנו  ניהול"בתחו  של ' כפרית לצור' התקשרות ע  חברה ב
] 'חברה ב"[משו  ש, בי  היתר, יחידחברה מעמד של ספק  שיש לתת ל,בחוות הדעת הוסבר

הנותנת שרות , ע" תכנו  כבישי  בישלניהול כחברה 1990 מאז ]ת[משמש]  החברהבעל[בראשות 
משרד , הסתדרות ציונית, תחבורה, $"מע,  הביטחו משרד: לתכנו  כבישי  עבור גורמי הממשלה

 ]ה[במש' השני  צבר. י  שעוסק בתחו  זה היחיד מזה שנהגור  ]היא[.  ועודל"קק, חקלאות
תכנות כבישי  רבי  ה  הנתוני  של , טופוגרפי, מידע גיאוגרפי, הקרקעותנתוני  רבי  על סטטוס 

 מאגר.  על הקרקע ואפשרויות ההפקעה וה  מבחינת יכולת פיזית לביצוע כבישי הבעלותמבחינת 
 ". חי לביצוע ניהול התכנו והוא תנאי בסיסי והכר] 'חברה ב[ זה מצוי רק בנתוני 
מומחיות מיוחדת ' כי לחברה ב, 2004 מנובמבר  למשרד מבקר המדינה ציי  בתשובתוהמשרד

 1992משנת . ע"ביש"  תומכי התיישבותכבישי "לפתרו  בעיית קרקעות ולהתוויית , לתיאו  תכנוני
לצורכי , ריי  נוספי וגופי  ציבורשויות מקומיות ואזוריות , ממשלההחברה מועסקת בידי משרדי 

 . ע"כבישי  ביששל תכנו  הניהול 
¯ÂÓ‡‰Ó‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙·Â ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· , ¯‚‡Ó ÈÎ Ú„ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· È„ÚÏ·‰ 

˘È· ˙ÂÚ˜¯˜‰Â ÌÈ˘È·Î‰"Ú· ‰¯·Á ˙Â˘¯·˘  '- ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ‰„ÓÚÓÏ 
 „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ-¯ˆÂ   ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙˜ÒÚÂÓ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ·¯ ÔÓÊ ¯Â˙·"Â‚‰Ì¯„ÈÁÈ‰ " , È¯·„Î
Û‚‡‰ Ï‰ Ó , ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ÏÂ‰È  ‰ ÔÂ Î˙ Ï˘˘È· ÌÈ˘È·Î"Ú .

 „¯˘Ó‰ Ì¯˙ ÍÎ· ˙¯ÈˆÈÏÂ· ˙ÂÏ˙ÏÂ È„ÚÏ· Ì¯Â‚ÂÈ„È· ¯·Ëˆ‰˘ È„ÚÏ·‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘·  . 
˙ ¯ È Ò Ó·  ‰ ¯ · Á Ï  Ô Â  Î ˙  ˙ Â „ Â · Ú  מוסרת עבודות המכרזי כאשר ועדת   .1   :' 

 . במאגרו לעשות זאת לפי סיווגעליה, למתכנ  בפטור ממכרז
¯ÂÓ‡Î ,˙ ˘Ó 1991 È ÂÈ „ÚÂ 2004 · ‰¯·Á ÌÚ „¯˘Ó‰ ˙¯Î '27ÌÈÊÂÁ  .‡ˆÓ , ÈÎ 22 

ÌÈ  Î˙Ó‰ ¯‚‡Ó· Ì‰· ‰‚ÂÂÒ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· Â˜ÒÚ ÌÈÊÂÁ‰Ó : ÔÂ Î˙Ï ÌÈÊÂÁ ‰˘È˘
ÌÈ˘È·Î)  ˙ÂÁÓ˙‰‰ ÌÂÁ˙Ï ‰‚ÂÂÒ ‰¯·Á‰"˙Ò„ ‰ÌÈ˘È·Î  "˜¯ ¯·ÂË˜Â‡· 2002( ;11 
Ï ÌÈÊÂÁÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È -5ıÂÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÊÂÁ . 
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של הבנייה במחוז ירושלי  ) תכנו ( הודיע סג  מנהל החטיבה הטכנית 2002באוגוסט  .2

' את בעל חברה בכי המחוז מבקש להעסיק ,  תכנו הפעלת ענ( לראש השיכו  משרדהעירונית ב
 . האזוריי הכבישי בתור יוע$ בתחו  

)‡(  ‰·ÈËÁ‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò· ÔÈÈˆÂ˙˘˜· ,˘· ‰¯·Á ÏÚ·' ‡Â‰ "ÌÈ˘È·Î Ò„ ‰Ó" , Û‡
¯ÂÓ‡Î˘ , ‡Â‰Â  È‡ÈÂ˘¯Â ÌÂ˘¯ Ò„ ‰Ó . 

)·(  ÔÂ Î˙ ˙ÏÚÙ‰ Û‚‡ ˘‡¯Ó ‰·ÈËÁ‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò ˘˜È· Â˙ÈÈ Ù·"ÔÈÎ‰Ï ÒÙÂË È ˘ ÌÚ 
 ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÒÓÂÚ ÌÚ ˙ÂÓ˘]ÚˆÂÓ‰ ÌÈ˘È·Î‰ Ò„ ‰Ó Ï˘ Â„ˆÏ ."[‡ˆÓ  , ÈÎÔÎ‡ ÒÙÂË· 

Âˆ ÔÂ Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Û Ú ˘‡¯ ‰ ÈÎ‰˘· ‰¯·Á „ˆÏ Â È ' ÒÓÂÚ ÈÏÚ· ÔÂ Î˙ È„¯˘Ó È ˘ÏÂ„‚ 
‰Ï˘Ó¯Á·È‰Ï ¯˙ÂÈ ÔË˜ ÈÂÎÈÒ ÈÏÚ· ÂÈ‰ ÍÎÈÙÏÂ . 
˙Úˆ‰· ‰¯·Á  ' ‰· ‰È‰ ‰Ï˘Ó ÏÂ„‚ ÒÓÂÚ ÈÏÚ· ÌÈ  Î˙Ó „ˆÏÈ„ÎÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï  

‰‰¯·ÁÔÂ Î˙‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ï·˜Ï  ; ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ·
Ë‰ ‰·ÈËÁ‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò Ï˘ ˙È Î)ÔÂ Î˙ (Â Ï˘ÔÂ Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Û Ú ˘‡¯ , ‰È‰˘ Ì‰· È„Î

 Ô Î˙Ó‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂË‰Ï˙·ÂËÏ· ‰¯·Á '.  
ÔÈÂˆÈ ,· ‰¯·ÁÏ ¯ÂÒÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ ÛÂÒ·Ï˘ ' ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ¯Á‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙‡

Î ‰„ÓÚÓ"„ÈÁÈ ˜ÙÒ."   
 המתכנני  מאגר

 של מתכנני  הכשירי  מאגרלנהל ממשלתי שמתקשר ע  מתכנני   משרד על,  " פי הוראת התכעל
 מנהל כאמור מאגר השיכו משרד . בחלוקה לפי מקצועותיה  והתמחות  המיוחדת, לעבוד אתו

הייעו$ בעניינ  , התיאו  והניהול של פרויקטי , התכנו ממוחשב של בעלי מקצוע בתחומי 
 ).  המאגר להל  (חפירות הצלה ו מדידות ,מיפוי, והפיקוח עליה 

 שהופק" מתכנני  עומס"בדוח .  ספקי  פעילי 2,030היו רשומי  במאגר המשרד  2004 במרס
 ספקי  הרשאי  שישומכא  ,  רשומות3,781ממערכת ההתקשרויות ע  מתכנני  שבמשרד נמצאו 

  .לקבל עבודות תכנו  בכמה תחומי התמחות
  מידה להכללת מתכנני  במאגר ולסיווג אמות קביעת

וה  , "רישו  תנאי  וסדרי   למאגר בעלי מקצוע הרשמה"א המשרד קבע הנחיות בנוש .1
על פי .  במאגרלהיכללפורסמו באתר המשרד באינטרנט לשימוש בעלי המקצוע המעונייני  

מסמכי  המעידי  על , היתרבי  , בבוא  להירש  למאגר נדרשי  המתכנני  להציג, ההנחיות
 .  ועל ניסיונ  המקצועי השכלת
 עלמתכנני  לדווח הדעת נותנת כי על השוויוניי  של המתכנני  במאגר  הכללה וסיווג לצור'

 . קבענפרויקטי  שביצעו בפרק זמ  ש
‡ˆÓ  , ‰˘ÂÏ˘ ‚Èˆ‰Ï „·Ï· ÌÈ„„ÂÓÓ ˘¯Â„ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÈÎÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˘ÂÏ˘· ÂÚˆÈ·˘ 

˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ,˙‡ÊÎ ‰˘È¯„ ‰ÏÁ ‡Ï ÌÈ  Î˙Ó‰ ÏÚ ÂÏÈ‡Â. 
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תכנני  אחדי  בעלי התמחות בתחו  הנדסת הכבישי  בבדיקת סדרי הכללת  וסיווג  של מ .2
 : הועלו הממצאי  האלה, אשר נבחרו באורח אקראי, במאגר

)‡( Î˙ÓÏ Ô˙È ˘ ‚ÂÂÈÒÏ ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ  . 
)·(  ‰‡ÂÂ˘‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈ  Î˙Ó Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì ÂÈÒÈ  ˙Î¯Ú‰Ï Ï„ÂÓ ‰ ·  ‡Ï

Ì‰È È·. 
)‚( ‰ ‡Ï ¯‚‡Ó· Ô Î˙Ó‰ ‚ÂÂÈÒ˘ ˘È ÈÙ ÏÚ Â˙ÂÁÓ˙‰Ï ÌÈ‡˙Â˙¯˘Î‰Â ÂÈÒÈ Â . 
 ועל ניסיונו השכלתומסמכי  המעידי  על , בעל מקצוע המעוניי  להיכלל במאגר חייב להגיש .3

 פרס  מינהל תכנו  2003במרס . כל הנתוני  במאגר תקפי  ומהימני שעל המשרד לוודא . המקצועי
ובו נאמר כי , "קבלני  /מודדי /קטי ימנהלי פרו/ בחירת מתכנני כללי"והנדסה מסמ' שכותרתו 

 . לאימות דיווחי המתכנני  למאגרבדיקותהמאגר יעודכ  באופ  שוט( וייעשו 
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â˜È„· ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÁÂÂÈ„ ˙ÂÓÈ‡ÏÌÈ  Î˙Ó‰ .‰Ó‚Â„Ï, 

‡ Ô Î˙Ó ,'È‡¯˜‡· ¯Á·  Â˜È˙˘ , ÂÏ ‰Ú·˜  ¯˘‡Â"‡ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Ó¯ '- ¯˙ÂÈ Ó-1,500 
„ ˙Â„ÈÁÈ¯ÂÈ" -ÌÈ˘È·Î ˙Ò„ ‰ ÌÂÁ˙·  ,Â„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰ ,Ì‰·Â 

ÌÈ˘È·Î ˙Ò„ ‰· ‡È‰ ‰˙ÂÁÓ˙‰ ÈÎ Ì˘¯ ˘ ˙„·ÂÚ .ÌÏÂ‡Â , Ô Î˙Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙Â„ÂÚ˙‰ ÈÙÏ
„¯˘ÓÏ ,‰˜È ÎÓÂ¯Ë˜Ï‡ ˙Ò„ ‰Ï ¯Â„Ó· ÌÈÏÎÈ¯„‡‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰ Ò˜ Ù· ‰ÓÂ˘¯ ˙„·ÂÚ‰.  
  מתכנני הערכת
,  המשרדנוהליעל פי . רכת להערכת איכות העבודה של המתכנני  המאגר מנהל המשרד מעבמסגרת

 את. ל המתכנני עסופי יש למלא הערכה החשבו  ההפקת לבכל מעבר לשלב תכנו  חדש וקוד  
 להתכנסמדי פע  בפע  אמור . ההערכה ימלאו המחוז וראש התחו  הנוגע בדבר במשרד הראשי

 שלוש לגביה כדי לדו  במתכנני  שהצטברו ) ורו  הפ להל  (פורו  בעלי תפקידי  הנוגעי  בדבר 
 שינוי או ללאלהשאירה , הערכות לפחות ולהחליט א  לשנות את רמת ההתמחות של כל מתכנ 

שהוא אחד משני , המשרדבראש הפורו  עומד האדריכל הראשי של . לבטל את רישומו במאגר
 .סגניו של מנהל מינהל תכנו  והנדסה

 המידהרשומות אמות )  טופס הערכה להל  (  ומנהלי פרויקטי   ההערכה של מתכנניבטופס
עמידה , הפרוגרמהמידת מימוש , איכות התכנית על נספחיה: ובה , שלפיה  יש לבחו  את המתכנ 

 . התגובהאמינות ומהירות , זמינות, עמידה בלוחות זמני , יצירתיות, באומד  עלויות
1. È Â¯ÈÚ‰ ‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ‰˜È„··˙  ‡ÏÂ‡ˆÓ ‰Î¯Ú‰ ÈÒÙÂË  .ÊÂÁÓ· Ì¯Â‚‰ ‰Ê 

ÈÊÂÁÓ‰ ˙È‡¯Á‡Ï ‰Ù ÏÚ· Â˙Î¯Ú‰ ˙‡ ¯ÒÂÓ ÌÈ  Î˙Ó‰ ˙‡ ÍÈ¯ÚÓ‰ ÏÊÂÁÓ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ,
‡È‰Â ‰˙ÎÓÒ‡ ‰È„È· ˘È˘ ‡Ï· ¯‚‡Ó‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰Î¯Ú‰‰ ÁÒÂ  ˙‡ ‰ ÈÊÓ ·˙Î· 

ÍÈ¯ÚÓ‰ ÌÚËÓ.· ˙Â ÈÂˆÓ‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙Ó Â È‡ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰  ÒÙÂË
‰Î¯Ú‰. 

2.  ‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·˙È Â¯ÈÚ‰‰Î¯Ú‰ ÈÒÙÂË È·‚ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÈ ˙Â  Ì Ó‡  ,
 Ô‰· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ Ô Î˙Ó‰ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰Î¯Ú‰ ¯Â‡È˙ ‡Ï‡ ÒÙÂË· ˙Â ÈÂˆÓ‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ

ÈÏÏÎÔ Î˙Ó‰Ó ÍÈ¯ÚÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÓ˘¯˙‰ Ï˘ „·Ï· . 
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 ˙È˙ËÈ˘ ‰Î¯Ú‰ ¯„ÚÈ‰˙„ÚÂ˙ÓÂ ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ Ï˙Î¯Ú‰ ÏÂÏÚ ÌÈ  Î˙Ó‰ 

˙ÂÎ¯Ú‰‰ Ï˘ Ô˙ÂÙ˜˙· ÚÂ‚ÙÏ .Ï˘ÓÏ,‡ˆÓ  ‰¯˜Ó  ˘ ÈÏÚ·ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ Â˘ „¯˘Ó· 
ÔÂÎÈ˘‰, ˙Â Â˘ ˙Â„ÈÁÈÓ , È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ÂÊÓ ÂÊ ˙Â Â˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Â ˙ ÚÏ Ô Î˙Ó Â˙Â‡ .

 ˙Â·ÈÒ‰Â ÒÈÒ·‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÒÙÂË· ˙Â ÈÂˆÓ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ËÂ¯ÈÙ ¯„ÚÈ‰·
˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÔÈ· È Â˘Ï,Ô‰· È„È˙Ú ˘ÂÓÈ˘ ˘¯„ÈÈ Ì‡ ˙Â˘˜‰Ï ÈÂ˘Ú˘ ¯·„ . 

„¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÓÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ , ÈÎ ÔÙÂ‡· Â‡ÏÂÓÈ ‰Î¯Ú‰ ÈÒÙÂË˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ
 „ÈÙ˜‰ÏÂ Ë¯ÂÙÓÂ È˙ËÈ˘ Ô˙ ÈÁ· ÏÚ ÂÒÒÂ·È ÌÈ  Î˙Ó‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ÏÏÎ Ï˘ ˙ÂÓ‡

‰Î¯Ú‰‰ ÒÙÂË· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ‰„ÈÓ‰ ,ÔÏÂÎ ÏÚ ˙Ú„‰ Ô˙ È˙˘ ÁÈË·‰Ï È„Î .  
  מאגרי מידעוניהולמשרדי   בי יאו ת
 מתקשרי   האוצר והתחבורה , הביטחו , הפני ,  ובה  משרדי השיכו  משרדי ממשלה רבי   .1

בינוי ערי  והנדסה אזרחית לצורכי תכנו  מבני ,  בתחומי התכנו  האדריכליויועצי ע  מתכנני  
 . כ עושותג  רשויות מקומיות . ועוד מתחמי קרקע, תשתיות לאומיות, מבני ציבור ותעשייה, מגורי 

ידע , הכשרה מקצועית(משרדי בעניי  כישוריה  של המתכנני  על היבטיה  השוני    בי ידע
ויצירת מערכת התקשרויות שהוטל עליה  עבודה העומס ובעניי  ) 'חוות דעת וכד, מקצועיוניסיו  
תהליכי ההתקשרות ולהקטי  את יש בה  כדי לייעל את ) ' וכדתעריפי , מפרטי , חוזי (אחידה 

שיתו( פעולה בי  גופי השלטו  המרכזי לבי  גופי השלטו  המקומי .  זהבתחו ההוצאה הציבורית 
 .  ולתרו  לחיסכו  בהוצאה הציבורית את היעילותהוא א( עשוי להגביר

)‡( ‡ˆÓ  ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎÏ Û˙Â˘Ó ÌÈ  Î˙Ó ¯‚‡Ó ÔÈ‡ ÈÎ ,ÔÈ‡Â ÌÈÙÈ¯Ú˙ ˙Î¯ÚÓ 
Ï ‰„ÈÁ‡Ô‰È‚ÂÒÏ ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·. 

)·( ‡ˆÓ  „ÂÚ , ÏÎ ‡È·Ó ÌÈ  Î˙Ó‰ Ï˘ ÒÓÂÚ‰ ·Â˘ÈÁ· ÈÎ„¯˘Ó ˙‡ ˜¯ ÔÂ·˘Á· 
 ÂÈÏÚ ÂÏÈË‰˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô Î˙ÓÏ ¯ÒÓ ‡Â‰˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„Â·ÚÌÈ„¯˘ÓÌÈ¯Á‡  ,

˙Â„Â·Ú Ô˙Â‡ ÏÚ ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ËÈ˘ ÏÂ‰È ÏÎÏ ÌÈ„¯Ù  ÌÈ  Î˙Ó È¯‚‡Ó  È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó 

ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó ‰ È‡˘, ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ¯˙È ÔÈ· , Û˜È‰ ˙‡˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ô Î˙Ó‰ Ï˘ 
ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÌÚ ,‰ÁÈË·Ó ‰ È‡  Â˘ÂÓÈÓ ˙‡ È·ËÈÓ‰ ÔÂ¯˜Ú Ï˘˙Â¯˘˜˙‰‰ 
Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡·Â È¯ÂÊÁÓ ··Ò· .‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ ÌÈÏÏÎ Â‡ 

Ì‰È È· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ,ÂÙÎ·ÔÈ„ ÏÎ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Û, ¯˘Ù‡È ‰‚ˆ‰ Û˜È‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ 
Ú Ô Î˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ÓÌ. 

 וליועצי  למתכנני משרדית  על משרד האוצר להפעיל ועדת היגוי בי ,  "על פי הוראות התכ .2
לדו  בנושאי ו  להתעדכ ,היתרבי  , מתפקידי הוועדה).  הוועדה להל  (לעבודות הנדסה בנאיות 

 הניתני  והייעו$כדי להעלות את רמת שירותי התכנו  , ררי  מפע  לפע תכנו  וייעו$ המתעו
 אחיד לסעיפי  נוסח, בתיאו  ע  היועצי  המשפטיי  של המשרדי , לקבוע; למשרדי הממשלה

לקבוע תעריפי  ; ויועצי המשותפי  לחוזי ההתקשרות שמשרדי הממשלה חותמי  ע  מתכנני  
 .סיקי למתכנני  וליועצי  שמשרדי הממשלה מע
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)‡( ‰„ÚÂÂ‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È„È ÏÚ ‰ÊÎÂ¯ ¯˘‡ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰ ,
Ï ÔÎ ÏÚÂÔÂ‚Î ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡: ÁÂÒÈ  ÌÈÙÈÚÒ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÊÂÁÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó 
È„¯˘Ó˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ÌÈÓ˙ÂÁ , È„¯˘Ó˘ ÌÈ  Î˙ÓÏ „ÈÁ‡ ÛÈ¯Ú˙ ˙ÚÈ·˜ 

ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰Ï˘ÓÓ‰.  
)·( ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏÎ"Ì , Ï˘ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰˙ÂÂÁ ÏÚ ˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙Ú„ 

ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÂÏ ÂÁÏ˘È˘ ÌÈ  Î˙Ó .‰ÏÚÂ‰, ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ 
‰Ê ¯‚‡Ó ‰ÓÈ˜‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˘„Á ,Â ÏÚ ÛÒÂ ÈÂÏÈÓ 
Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‰È„È˜Ù˙"Ì ,‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰Ï ÏÂ˜˘˙  ˙Ù˙Â˘Ó Ú„È ÏÂ‰È  ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜

 È„¯˘Ó ÏÏÎÏ‰Ï˘ÓÓ‰.  „¯˘ÓÂ „¯˘Ó ÏÎ· ˙„¯Ù  ÌÈÙÈ¯Ú˙ ˙Î¯ÚÓÂ ÌÈ  Î˙Ó ¯‚‡Ó ÏÂ‰È 
 ÊÂ·Ê·Ï Ì¯Â‚ÌÈ·‡˘Ó ÌÈÈ¯Â·Èˆ )·Èˆ˜˙ ,Ì„‡ ÁÂÎ ,„ÂÚÂ „ÂÈˆ ( ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙÂ

 ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰È„¯˘ÓÔÂ Î˙‰ .   
 שיטות לבחירת מתכנני 

 בתחומי מתכנני כי משרדי ממשלה שוני  מתקשרי  בדרכי  שונות ע  ,  שנבדקו עולהמהמסמכי 
בתחומי  אלה  תכנו משרד הפני  מוסר לרוב עבודות , לדוגמה. האדריכלות וההנדסה האזרחית

 .  מכרזללאלרוב את עבודות התכנו  , כאמור, ואילו משרד השיכו  מוסר, באמצעות מכרז פומבי
של רד צוות לבחינת כללי ההתקשרות לעבודות תכנו  וניהול  המשל"מנכ מינה 2002 בינואר .1

מנהלי פרויקטי  ,  התבקשו לבחו  את אמות המידה לבחירת מתכנני הצוותחברי . פרויקטי 
 המשרד את המלצות הצוות והפי$ את כללי בחירת המתכנני  ל" אישר מנכ2003במרס . ומפקחי 
 יבחרו המתכנני ", על פי אות  כללי ; צוות על בסיס המלצות התכנו  והנדסהל מינהלהשגיבש 

. העומס ושיקול דעת חברי הוועדה להזמנות תכנו ,  הסיווגפ"ע, הוג מהמאגר ובסבב מחזורי 
 ]".משרד השיכו [ תעריפי פ"עהתשלו  יהיה 

 Á˙È  ‡Ï „¯˘Ó‰- ‰È¯Á‡ Â‡ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· -ÌÈ Â˙  „ÂÒÈ ÏÚ  , ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡
 ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„Â·Ú ¯ÈÁÓÂÊ ‰ËÈ˘· ˙Ï·˜˙Ó˘ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÈ·Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘· Ú·˜ .

ÔÈÂˆÈ ,Ï˘ÓÏ , ÈÎ¯ÈÁÓ‰ ÌÈ‚˘Â‰˘ÂÊ¯ÎÓ·  ÌÈ Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ È ·Ó ÔÂ Î˙Ï ÌÈ ˘· ˘È˘˜Ï2000-
2001 È‰Â  ÌÈÎÂÓ  Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·50%-60%Ó ÈÙÈ¯Ú˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÓÏÂ˘Ó ÂÈ‰˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ 

 „¯˘Ó‰‰ ¯Â·Ú˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„Â·Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡¯‰ ÔÓ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ
ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ÂÏ˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂËÈ˘ ˙‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ , Ì‰È˙Â Â¯˙È ÏÚ

Ì‰È˙Â Â¯ÒÁÂ ,˙ÂÈÙÂÏÁ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ¯„ ˙ÓÂÚÏ , Â¯·ˆ ˘ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÁ˜Ï‰ ÒÈÒ· ÏÚ
ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ Â„ÓÏ ˘ Â‡ ÂÈ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·.  

 החקירה ועדת"את  להקי  6 החליטה הממשלהבירושלי " ורסאי" האסו  באולמי בעקבות .2
בראשות השופט , ועדת החקירה". ציבורהממלכתית לעניי  בטיחות מבני  ומקומות המשמשי  

 .2003דצמבר  והגישה לממשלה את מסקנותיה ב2001יוני מונתה ב, זיילרורדימוס 
__________________ 
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 ועדת היגוי מצומצמת שתלמד את דוח להקי  7החליטה הממשלה,  קבלת מסקנות ועדת החקירהע 

 חודשי  הצעה לתכנית פעולה ולמשאבי  שישהרה ביסודיות ותגיש לממשלה בתו' ועדת החקי
והטל עליה , 2004במרס  על ידי שר הפני  מונתהועדת ההיגוי המצומצמת . הנדרשי  ליישומה

 .31.1.05להגיש המלצותיה לאישור הממשלה עד 
במאי   המצומצמתוי רקע שהוכ  במינהל התכנו  שבמשרד הפני  והוצג בישיבת ועדת ההיגמחומר
מציאת האיזו  : בנושאי  האלה, בי  היתר, כי הוק  צוות מכרזי  וכשירויות שיטפל, עולה 2004
; הכספישימנע הדגשת יתר של ההיבט , הקפדה על איכות ובטיחות לבי  החיסכו  הכספיה בי  הנכו 

יועצי   ,ני להתקשרות ע  מתכנבכל הנוגע  )חובת המכרזי (הצעת השינויי  הנדרשי  בחוק 
תקני  ; חוזי תכנו  ובנייה; עניי  שיקול המחיר בעבודות התכנו ב הנדרשי  השינויי ; וקבלני 
נוס( על נושאי  אלה הוטל על צוות מכרזי  וכשירויות לקבוע מהי הכשירות . חוזי הכנת למנחי  
 .'וכו זה ו  בתחהעוסקי על להסדיר את הבקרה ,  מבעלי המקצוע העוסקי  בתחו  הבנייההנדרשת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙„ÚÂ‰ ÈÂ‚È‰‰ÔÈ·- ˙È„¯˘Ó
ÌÈ  Î˙ÓÏ˙ÂÈ‡ · ‰Ò„ ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈˆÚÂÈÏÂ ·˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ·Ï˘· 

˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ ,‰ ˆÓÂ‡˙˘ ÏÎÎ , Ï˘ ˙ÂÈ Â Î˙‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÓÂ˘ÈÈ ˙Ó‡˙‰ Ì˘Ï
‰„ÚÂÂ· ÌÈ‚ˆÂÈÓ‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ÔÈ·‰ - ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ê¯ÊÏÂ ÏÚÈÈÏ ‰¯ËÓ·Â ˙È„¯˘Ó

ÌÂ˘ÈÈ‰ .   
  וקביעת תעריפי  לעבודות תכנו תקצוב
  תכנו עבודות תקצוב
 של במתכונת, בי  היתר,  פועל להבטחת היצע קרקע לבנייה למגורי  ולמת  פתרונות דיורהמשרד

ועל כ  , שנתי רב' תכנו  של פרויקטי  בתחו  הפיתוח והבנייה הוא בדר' כלל תהלי. פרויקטי 
 .שנתי נדרש לו תקציב רב

 היתר מת שנתית באמצעות  מאפשרת לתקצב פעילות רבה להתחייב היא מסגרת תקציבית הרשאה
 .להתחייב בשנת תקציב מסוימת על חשבו  תקציבי השני  הבאות

 ותהנא תקצוב נאותי  של פרויקטי  הממומני  מתקציב המדינה ועקרונות השקיפות והגילוי סדרי
יש ,  כ כמו; לרבות אומדני עלות התכנו , מחייבי  קביעת אומדני עלות של כל פרויקט בשלמותו

. הפרויקטלקבוע את תזרי  התשלומי  הצפוי בשני  הבאות למימו  הפעילות ההכרחית לביצוע 
 בעניי  דרושי  לקבלת החלטות   אומד  עלות הפרויקט ותזרי  התשלומי   הנתוני  האמורי  

 . ההוצאה וסכומי ההרשאה להתחייב שיאושרו למשרד במסגרת תקציביו השנתיי סכומי
‰˜È„·‰‰˙ÏÚ‰  , ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‚‰Â  ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ‡ ÈÎÈ „ÓÂ‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ 

 Ì˙ÂÓÏ˘·- ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘ Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â - ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ¯Ê˙ ˙‡Â Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈ ˘· ÌÚÂˆÈ·Ï 
˙Â‡·‰ ;ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‚ÈˆÓ Â È‡ „¯˘Ó‰ ‡ÏÈÓÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰  ˙‡ ‰Ï ˘È‚Ó ‡Â‰˘Î

‰Úˆ‰‰ ¯Â˘È‡ ˙‡¯˜Ï ˙Ò ÎÏÂ È˙ ˘‰ Â·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰. 
__________________ 
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‡È- ˙Ú‚ÂÙ ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ Û˜È‰ ˙‚ˆ‰ÔÂ¯˜Ú·˙ÂÙÈ˜˘‰ 8 , ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰
 ‰Ï˘ÓÓ‰‚Èˆ‰Ï‰· ‰ÏÁ‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ÌÂÈÒÏ ˘Â¯„‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Û˜È‰‰ ˙‡  .ÔÓ 

ÂËÈ· ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙Ï Ô˙ ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰· È. 
‡˘Â · „¯˘ÓÏ ÁÏ˘˘ ·˙ÎÓ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‚ ÚÈ¯˙‰ ‰Ê ÔÂÎÈ˘‰ ÏÈ¯Ù‡· 2003  Â˙¯˙ÂÎ˘

"ÌÈÏÏÎÔÂ Î˙ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈÊ¯ÎÓ·  , ˙ÂÒÈÂÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È È Ï·˜ÁÂ˙ÈÙ " ,¯Ó‡  Â·Â , ÔÈ·
¯˙È‰ , ÈÎ"˙Â¯ÓÏ ˙Â·ÈÂÁÓ Ï˘ ‰˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ˙ÎÂ¯‡ ÌÈ  Î˙Ó‰ ÈÙÏÎ ÁÂÂË ) Ô Î˙Ó ÏÎ ÏÚÂÙ·

 ÂÓÂÁ˙· ÏÎ Í¯Â‡Ï ˙È Î˙‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰È·Ï˘( , ·Èˆ˜˙· ‰‡ÂÏÓ· ˙Ó˘¯  ‰ È‡ ‡È‰
‰ È„Ó‰."  

 מגבלותכי פיצול הזמנות התכנו  נעשה בגלל , 2004 השיכו  ציי  בתשובתו מנובמבר משרד
:  התכנו  מתבררי כדירק תו' . דינמי ומתפתח, הלי' התכנו  הוא יצירתי"כי , עוד ציי . התקציב

 ללא כל קשר לעניי    המשרדמעדי( , לאור זאת... היקפו וישימותו, ויקטעצ  התכנותו של הפר
 תפוקות התכנו  באבני דר' שיתבהרו לערו' התקשרות בקטעי  שמהווה מעי  אופציה ככל  תקציב 
̇ ".שונות

Ú„Ï „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,È‡ ÈÓ¯Â‚ ÌÈÓÈÈ˜˘ Û‡-ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂ Î˙ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ ˙Â‡„Â ,
 È ÂÈÁ˙ ÈÁ·ÓÈÓ‰ È¯„Ò  ÔÈ˜˙‰ Ï‰  ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ Ì˘ÏÂ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï

 Ì˙ÂÓÏ˘· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡- Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ·Ï˘ ÔÂ Î˙‰ - ÈÓÈ¯Ê˙ ˙‡Â 
Ì˙ÏÚÙ‰Ï Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ,ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ È˘Ï Ì‡˙‰· ÔÂÎ„ÚÏ ÌÈ ˙È  ‰Ï‡˘Î.   

  תעריפי  לעבודות התכנו קביעת
 הוא למתכנ השכר המשול  , בי  היתר, ולפיה, מש' שני  שיטת תעריפי  שהוא נוקט בלמשרד

 לחשב את אי במרוצת השני  גיבש המשרד תפיסה שלפיה . שיעור מסוי  מעלויות הקמת הפרויקט
  . שנקבעו מראשתפוקותאלא על בסיס ) עלות הביצוע של הפרויקט(שכר המתכנ  על בסיס התשומות 

 את ולשל  מתעריפיו 10%יה על המשרד להפחית ה, 2003 ממרס 155'  פי החלטת הממשלה מסעל
 .שכר המתכנני  שעמ  יתקשר מאותו מועד ואיל' לפי התעריפי  החדשי 

‡ˆÓ  , ¯‡Â È· ˜¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÏÈÁ˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ2004.  È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ï Ì¯‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ¯Â‚ÈÙ‰‰‡ˆÂ‰ Ï˘ Î-4 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"Á .   
 וי מנהל מינהל תכנו  והנדסהמינ

 המשרדשל המקצועיות ע  יחידות המטה . יחידות מטה ומחוזות, מהנהלההמשרד מורכב  ,כאמור
הוא מקיי  :  תפקידיו של המינהל רבי  ומגווני .) המינהל להל   ( תכנו  והנדסהמינהלנמנה 

 סמכותמשמש ; יתוחהתשתית והפ, הנחייה וביקורת בכל הנוגע לעבודות תכנו  בתחומי הבנייה
__________________ 

· ˘ÁÂ„· È˙ ˘ 54 ¯˜·Ó Ï" תו התקציב השנתי וסדרי הכנשקיפות" התקציב ראו בפרק שקיפות על 8
 ‰ È„Ó‰)2004( ,308' עמ. 
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ובכלל זה קובע תקני בנייה ומנחה מפקחי בנייה , בפרויקטי  שבאחריות המשרדמקצועית 
הטמעה של שיטות בנייה חדישות , בשיתו( קבלני , מוביל; יוז  מחקרי  הנדסיי ; במחוזות

 . מייע$ למחוזות ולחברות הבנייה בענייני שיטות הבנייה ועוד; באתרי בנייה
המופקד על היבטי  מקצועיי  וניהוליי  של פעילויות ,  מנהל המינהלעומד המינהל בראש

 . המשרדתפקיד מנהל המינהל הוא התפקיד ההנדסי הבכיר במבנה הארגוני של ; המינהל
, 2001לי ביו,  מועד פרישתולפנישבועות מספר .  הקוד  פרש לגמלאות מנהל המינהל2001באוגוסט 

למכרז ).  המכרז הפנימי להל  " ( והנדסהתכנו  מינהל מנהל "למשרת מכרז פנימי המשרד פרס 
 הפנימיהמכרז  ו את מועמדות  שניה  הסירולאחר זמ  אול ,  המשרדעובדימ י הפנימי ניגשו שני

, ) המכרז הפומבי להל   ( מנהל המינהללמשרת פומבי מכרז פרס  המשרד 2001אוקטובר ב. בוטל
  .טי מועמד מהמגזר הפר2002ובו זכה במרס 

 ל המשרד דאז ומנהל המחוז בהלי  המכרז הפומבי"מעורבות  של מנכ
יש חובה לקיי  הלי' של מכרז פומבי לאיוש משרות בשירות המדינה ולהקפיד על מת  , ככלל

 . הזדמנות שווה לכל מועמד המשתת( בו
Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ"Ê‡„ Ï : בוועדת חבר , מר אביגדור מעוז, ל דאז"שימש המנכ, על פי המסמכי

 .  ובחרה את המועמד הזוכה לתפקיד מנהל המינהל2002הבוחני  שהתכנסה במרס 
12.363סעי( ב(נקבע ) ר"התקשי(בתקנו  שירות המדינה . מ"חברי ועדת הבוחני  מתמני  בידי נש

 התאמתו של אחד או יותר מידת ועדת הבוחני  לא יהיה אד  אשר חיווה דעתו לגבי חבר"כי , ))ג(
,  הראה במפורש בדר' אחרתאשראו , על גבי הטופס המיועד לכ', למשרה במכרזמהמועמדי  

 מוקדמת ביחס למידת התאמתו של דעהכי יש לו , בטר  התרש  מ  המועמד במסגרת הליכי המכרז
 ".המכרזאותו מועמד למשרה שלש  איושה נער' אותו 

קוד  ) מועמד הזוכה ה להל  (ל דאז ראיי  את אחד המועמדי  "כי המנכ, הביקורת העלתה
מנהל מחוז מ, זאת עשה בעקבות המלצה שקיבל; שהתכנסה ועדת הבוחני  והתרש  ממנו לטובה

 אשר שימש באותה תקופה ,) מנהל המחוז להל  ( השיכו  משרד של הבנייה העירונית בירושלי 
  .אי  משות(שהכיר משירות מילו, ל דאז מועמד נוס("כמו כ  ראיי  המנכ. בנייההאג( להאצת המנהל 

ומטרת , כי לא הכיר את המועמד הזוכה לפני הריאיו , ל דאז"הסביר המנכ 2004בתשובתו מנובמבר 
בראיו  המוקד  אתו אכ  ... לראות א  אכ  כישוריו הנ  כפי שמעידי  עליה  "הריאיו  הייתה 

חר כמו ג  מועמד א, התרשמתי ממנו לטובה וביקשתי שיציג את מועמדותו במכרז החיצוני
שאותו הכרתי דר' שירות המילואי  וא( ממנו , ]המועמד הנוס([, שראיינתי לפני הליכי המכרז

על ] המועמד הזוכה[לא גיבשתי עמדתי בדבר עדיפותו של ...ביקשתי שיציג את מועמדותו לתפקיד
 ". מועמדי  אחרי  ובוודאי שלא נתתי ביטוי בשו  אופ  לעמדה ממי  זו

ÌÈÈ˜˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ˙Â ÂÈ‡¯‰Î Ó‰ "ÌÈ„ÓÚÂÓ È ˘ ÌÚ Ê‡„ Ï , ‰Ï‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ Â ˙ - ‰ Â˘· 
ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ÂÚÈÙÂ‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÓ ,Î Ó‰ ‰È‰ ‰·" ¯·Á Ê‡„ Ï- ˙Â¯˘Ù‡ 

Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÂÏ ‚Èˆ‰Ï . ÍÈÏ‰· ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ú‚Ù  ÍÎ·
Ê¯ÎÓ‰. 
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Î Ó‰ Ì˘¯˙‰˘Ó"ÔÈÈ‡¯˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ‰·ÂËÏ Ê‡„ Ï ,¯·„ÎÂÈ , ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Ì‰Ó ˘˜È·Â
„È˜Ù˙Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ,„È˜Ù˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì‰ Â˙Ú„Ï ÈÎ ˙Â‡¯‰Ï ÍÎ· ‰È‰ . ˙‡¯Â‰ ÁÂ¯ ÁÎÂ 

È˘˜˙‰"È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ¯ ,Î Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" ¯·Á ˘Ó˘ÏÓ Ú ÓÈÈ Ê‡„ Ï
ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂÂ· .¯ÚˆÓÏ ,ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂÂÏ ÁÂÂ„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,˘ Ï Û‡Â"Ó , ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ

 Ì‰· ˘È˘Â˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï , ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È ˘ ÌÚ ÂÏ ÂÈ‰˘ ˙Â˘È‚Ù‰ Ì‰·Â
‚‰ ˙ „ˆÈÎ ËÈÏÁ˙ ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ˙ Ó ÏÚ Ê¯ÎÓÏ ˙Â„ÓÚÂÓ ˘È‚‰Ï Ì‰Ó Â˙˘˜·Â9. 

כי המידע בדבר הריאיו  ע  המועמד , מ" ציינה נש2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 של ועדת הבוחני  וג  לא לאחריה ועל פי המצוי  לא היה מצוי בידינו לא לפני קיומה"הזוכה 

ל "מפגש זה לא עומד בקנה אחד ע  המגבלות אשר אנו היינו מטילי  על המנכ] הביקורת[ח "בדו
קיו  מפגש ע  כלל המועמדי  הרלוונטיי  ואי הבעת כל עמדה באשר להתאמת  ] ... [דאז[

 ".עתנובמידה והדבר היה מובא לידי] לתפקיד לפני הליכי המכרז
Ê Â Á Ó ‰  Ï ‰  Ó  Ï ˘  Â È ˙ Â Ï Â Ú Ù :פני ועדת ל שבאוכי טר  ,  עולהמ" נששל מהתיעוד

  .מ" נששלהערכה במרכז נבחנו המועמדי  , הבוחני 
1. ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ¯·Óˆ„· ÈÎ2001  ˘ÓÈ˘ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó  ÔÁÂ·)‰˘ÂÏ˘Ó „Á‡ (

˘  Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ÊÎ¯Ó·"Ó ,ÍÈ¯Ú‰Ï ‰È‰ Â„È˜Ù˙˘ ˙ˆÂ·˜ ÌÈ„ÓÚÂÓ) ¯ÙÒÓ· ‰Ú˘˙ (· Ê¯ÎÓ
Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï , Ì‰·Â‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ . ‰Î¯Ú‰‰ ÊÎ¯Ó· ÔÁÂ· ˘ÓÈ˘ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó

‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ÂÏ ÂÈ‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,„·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ , ‡Â‰˘ ‡Ï‡
Î ÓÏ ¯ÂÓ‡Î ıÈÏÓ‰˘"Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙Ï ‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Â˙Â„ÓÚÂÓ ÏÚ Ê‡„ Ï .

ÂÒÙÏ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · Ï ÂÓˆÚ ˙‡˘Ó˘ÏÓ Ï˘ ÍÈ¯ÚÓ ‰ Ê¯ÎÓ· ÌÈ„ÓÚÂÓ
È·ÓÂÙ‰. 

2. ‰ÏÂÚ ‰Î¯Ú‰‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ ÂÈˆ‰ ÈÙ„· ÔÂÈÚÓ , ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó Ô˙ ˘ ÌÈ ÂÈˆ‰ ÚˆÂÓÓ˘
‰Î¯Ú‰‰ ˙ˆÂ·˜· ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ‰È‰ ‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓÏ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ ÁÂ·‰ È ˘

 ¯Á‡ „ÓÚÂÓÏ ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ÌÈ ÂÈˆ‰ ÚˆÂÓÓ ˙‡ Â˜È Ú‰) ÔÏ‰Ï-ÓÚÂÓ‰ ¯Á‡‰ „ .( ÚˆÂÓÓ
‰ ÌÂ˜Ó· Â‚¯È„Â ÍÂÓ  ‰È‰ ¯Á‡‰ „ÓÚÂÓÏ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ˜È Ú‰˘ ÌÈ ÂÈˆ‰-5-6 ÔÈ·Ó 9 . 

כי אילו ידעה על מערכת הקשרי  , מ למשרד מבקר המדינה" הודיעה נש2004בתשובתה מדצמבר 
לא הייתה מאשרת , כפי שפורט בממצאי הביקורת, והיחסי  בי  מנהל המחוז ובי  המועמד הזוכה

 . השתתפותו של מנהל המחוז במרכז ההערכהאת 
איננה "כי היכרותו המקצועית ע  המועמד הזוכה ,  הסביר מנהל המחוז2004בתשובתו מנובמבר 

אלא היה בה א( יתרו  באפשרות להביא לידי ביטוי מת  הערכה מדויקת יותר לגבי כלל , פסולה כלל
לאור היכרותו "כי זאת נוצרה , ל המחוזציי  מנה" ההיכרות המקצועית"באשר למהות ". המועמדי 

מר . ס"במשרד התמ] מנהל המחוז[המקצועית לאור' שני  ובמיוחד במסגרת תפקידו הקוד  של 
י חברות מפתחות שפעלו "הועסק כמנהל פרויקט ומפקח במספר אתרי  שנוהלו ע] המועמד הזוכה[

יו הקודמי  לא היה לו קשר ג  בתפקיד, לטענת מנהל המחוז". ס"באתרי  שוני  מטע  משרד התמ
וקשריו האישיי  הקודמי  בינו ובי  המועמד הזוכה ה  רחוקי  , חוזי ישיר ע  המועמד הזוכה

וג  לא , ואינ  רלבנטיי  לעניי  המכרז, ) שנה20למדו יחד בבית ספר יסודי וגרו בשכנות לפני (
 שהעניק במרכז ההערכה באשר לציוני  הגבוהי . מ"לעניי  היותו חבר במרכז ההערכה מטע  נש

כי הערי' את המועמדי  על סמ' התרשמותו האובייקטיבית , למועמד הזוכה הסביר מנהל המחוז

__________________ 
ÈÒÂÈ  3751/03+ "ראו בג, ]בוחני&[לעניי  האיסור על משוא פני& וחובת הדיווח של חבר ועדת מכרזי&  9

  ÔÏÈ‡ '·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ- ÂÙÈ) מופיע באתר האינטרנט של בית המשפט העליו.( 



 ב55דוח שנתי  464
וכי הציוני  שנתנו יתר הבוחני  למועמד הזוכה היו גבוהי  , מהתרגילי  שביצעו במרכז ההערכה
 . ג  כ  וקרובי  לאלה שהוא נת  לו

ÔÈÂˆÈ , ÚÈ·ˆ‰Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó˘ ‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ˙Î˘ÂÓÓ‰ Â˙Â¯ÎÈ‰ ÏÚ
Î"ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎ È·‚Ï ¯˙ÂÈ ˙˜ÈÂ„Ó ‰Î¯Ú‰ Ô˙Ó ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡· ÔÂ¯˙È ."

 Â˙Â‡ ÌÏÂ‡"ÔÂ¯˙È "‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓÏ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ÔÈ· ˙Ó„˜ÂÓ ˙Â¯ÎÈ‰·˘ , È„ÈÏ ‡· ¯˘‡
Î Ó È ÙÏ ‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ‰ˆÏÓ‰· Ì‚ ÈÂËÈ·"Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï , Ï˘ Ì˙ÂÎÊÏ „ÓÚ ‡Ï ¯‡˘

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,˙Ó„˜ÂÓ ˙Â¯ÎÈ‰ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ˙‡ Â¯ÈÎ‰ ‡Ï˘ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó‰ ÂË˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰" ÈÏÏÎÓ Â‚¯Á ÊÂÁÓ‰ Ï‰ ÓÂ Ê‡„ Ï

˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú· ÂÚ‚ÙÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ .˘‚„ÂÈ ,Î Ó‰ ÈÎ" Â‡ÏÈÓ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ ÓÂ Ê‡„ Ï
È·ÓÂÙ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ„È˜Ù˙ :Î Ó‰"È˘ Ê‡„ Ï ˙„ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ  ˘Ó

Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰¯Á· ¯˘‡ ÌÈ ÁÂ·‰ , ÊÎ¯Ó· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ  ˘ÓÈ˘ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ ÓÂ
˘  ÌÚËÓ ‰Î¯Ú‰"Ó ,‰ÎÂÊ‰ „ÓÚÂÓ‰ Í¯ÚÂ‰ Â·˘.  

✯  
1. ÔÂ Î˙ È„¯˘ÓÏ ˙Â·¯ ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ¯ÒÂÓ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó . ÌÈÏÂ˜È˘‰ „Á‡

Ú‰ Û˜È‰ ‡Â‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙¯ÈÒÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰· ÌÈ·Â˘Á‰ „Ú ÔÂ Î˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ˘ ˙Â„Â·
‰ËÏÁ‰‰ „ÚÂÓ .ÌÈ¯ÚÙ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÈÙ˜È‰ ÈÏÚ· ÔÂ Î˙ È„¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘ ‰„Â·Ú‰  Â˙Â‡

 ‚ÂÂÈÒÈÚÂˆ˜Ó  ˙¯ÈÒÓ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓÂ ‰ÙÈ˜Ó ‰ ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ
ıÂÁ È  Î˙ÓÏ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„Â·Ú ,‰¯ËÓ· ÌÈÚ‚ÂÙ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ Ï˘ ÂÓÂÈ˜· 

 ˙˜ÂÏÁ· Ô‚Â‰ È¯ÂÊÁÓ ··Ò˙Â„Â·ÚÔÂ Î˙‰  . 
2.  Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ,„¯˘Ó Ì‰·ÂÈÔÂÎÈ˘‰  ,ÌÈ Ù‰ ,ÂÁËÈ·‰Ô ,‰¯Â·Á˙‰ 
Â¯ˆÂ‡‰ , ÌÈÚˆ·ÓÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÈ‰ .ÈÎ ÈÂ‡¯ÌÈ„¯˘Ó‰  - Ì‰·Â „¯˘ÓÔÂÎÈ˘‰  - 

 ¯ÂˆÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ÌÈ  Î˙Ó ¯‚‡ÓÛ˙Â˘Ó , ˙ÙËÂ˘ ‰¯·Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Â‡ Ï˘
Ì‰È È· Ú„ÈÓ ,ÔÈ„ ÏÎ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ· ; ˙¯ÈˆÈ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ‰„ÈÁ‡ ÌÈÙÈ¯Ú˙ ˙Î¯ÚÓ

‰ÈÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï . ˙ÂÏÂÚÙ·‰Ï‡ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ˘È 
 ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â ˙‡Â ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ÔÂÎÒÈÁ‰¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· . 

3 . È‡ ÈÓ¯Â‚ ˘È˘ Û‡-Î˙ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ ˙Â‡„Â ÔÂ ‰ÌÈË˜ÈÂ¯Ù , Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ˙ ÈÁ·Ó È ÂÈÁ
 ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÔÈ˜˙ÌÓÂÈÒÏ „Ú - ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘ Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â - 

Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ¯Ê˙ ˙‡ÂÌÚÂˆÈ·Ï  . „¯˘Ó ÏÚÔÂÎÈ˘‰ ·Âˆ˜˙Ï ÂÊ Í¯„· ÏÂÚÙÏ 
ÂÏÂÙÈË ÌÂÁ˙·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰.  


