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 שכונת הכדורגלהקמת בנושא טיוטת דוח ביקורת הנדון: 

 כללי .1

הקמת בנושא  2019אפריל  – 2018 אוקטוברביקורת בחודשים , ערכנו 2018כנית הביקורת לשנת בהתאם לת

  )להלן: "הקיבוץ"(. נעןבקיבוץ  שכונת הכדורגל

 כתיבת הדוח התארכה מעבר לתכנון בשל מורכבות הדוח והחלפת בעלי התפקידים.נציין כי 

. תגובת יו"ר הקיבוץ התקבלה 2019באפריל  14מנהלת ביום יו"ר הטיוטת דוח הביקורת הועברה ליו"ר הקיבוץ ו

. התייחסות לתגובת יו"ר מנהלת הדיור 2019במאי  19תגובת יו"ר המנהלת התקבלה ביום  2019באפריל  17ביום 

במאי  30קורת דנה בדוח ביום ועדת הבי מצורפת לדוח.ומנהלת הדיור . תגובת יו"ר הקיבוץ 5 מצוינת בדוח בפרק 

מנהל עסקי, מנהלת הקהילה,  יו"ר הקיבוץ,התקיימה ישיבה לדיון בדוח בנוכחות  2019ביולי  23יום ב .2019

 גזברית הפרויקט, יו"ר המנהלת, נציגת הדירים במנהלת, חברי ועדת הביקורת ומבקרת הפנים.

 מטרת הביקורת .2

 הקודם. לדוח דוח זה הינו דוח המשך הערכות הקיבוץ לביצוע הליך בניה בשכונת כדורגל.ערכנו דוח ל 2014בשנת 

בחינת יישום  ,הקמת שכונת הכדורגלבהנהלות המעורבים הובעלי התפקידים  אתחון לבה נמטרת הביקורת היי

, התקשרות הקיבוץ םלשם בניית בית דייריםבחינת היתכנות כלכלית ל קנונים ונהלים בנושא הקמת השכונה,ת

בקרה ופיקוח על ביצוע  ,לרבות, חתימה על הסכמים, העברת הכספים לנאמן וקבלת בטחונות דייריםמול ה

פיקוח  נחיות ההסכם ובלוחות זמנים, ניהול כספי הפרויקט,העבודות על ידי חברת הניהול, לרבות עמידה בה

 ויקט הבניה הבא.במטרה להסיק מסקנות מפרויקט הבניה הנוכחי לטובת פר בקרה על ידי חברת הניהול והקיבוץו

 המלצותינו מסווגות על פי חשיבות יישומן כדלקמן:

 הסבר חשיבות דירוג

A העלולים , היעדר בקרה מהותיתעל  אוליקוי מהותי בבקרה כאשר הממצא מלמד על  גבוהה

באופן ניכר לסיכונים או לכשלים, כגון: הפסד, תרמית, פגיעה  לחשוף את הפעילות

פגיעה לבמוניטין, אי התאמות / היעדר ציות או כשלים אחרים העלולים להביא 

 .םיעדיהבפעילות ו/או בהשגת 

B אחד מאלו:כאשר הממצא מלמד על  בינונית 

 קיימת בתהליך עבודה מסוים. ליקוי מהותי בבקרה  

 מסוים בפעילותבתהליך  היעדר בקרה.  

 .על ליקוי שאינו מהותי, אולם עלול להביא לפגיעה בפעילות או בהשגת יעדיה 

C על מעגל פעילות / תהליך עבודה, אולם השפעה לא מהותית כאשר הממצא נושא ב נמוכה

 .שיפור התרומה של בקרות קיימות או להגברת יעילותןיישום ההמלצה יכול להביא ל

 היקף הביקורת .3

קולים של הגופים הביקורת כללה איסוף מידע וניתוחו תוך סקירת מסמכים רלוונטיים, לרבות עיון בפרוטו

יו"ר הקיבוץ, וביצוע בדיקות מדגמיות שונות. כמו כן, הביקורת ערכה שיחות עם  2018 -2014 הנבדקים לשנים
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, מנכ"ל חברת ניהול פרויקט הבנייהלשעבר, גזברית הקיבוץ  "למזכיו"ר המנהלת הנכנס, , היוצא מנהלתיו"ר ה

 וחברים נוספים.  הפרויקט, דיירים בשכונה

לשיתוף פעולה מצד כל הנוגעים בדבר ומודה להם על כך. הביקורת זכתה
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 ממצאים .4

 כללי .4.1

הינו  זה. דוח דוח ביקורת העוסק בהערכות לביצוע הליך בניה בשכונת הכדורגללקיבוץ הוגש  2014במרץ  

  .שכונת הכדורגל בנייתעוסק בתהליך לדוח הקודם ודוח המשך 

פרויקט שכונת הכדורגל התחיל באוקטובר . משפחתיות דוביחידות הבנויים  בתים 76שכונת הכדורגל מונה 

 .2016, בניית הבתים החלה בינואר 2013

מסירות  30) לדיריםפרויקט הבניה נמצא בשלב התחלת מסירת הבתים  2018במועד בצוע הביקורת נובמבר 

 צועיבהליך ב נמצא תשתיותשלב ב' של המסירה שניה(. בניית בדירות  8-מסירות סופיות ו 3בתים ראשוניות, 

חודש האכלוס אמור היה להתבצע ב ההסכם עם הקבלןנציין כי על פי  .אשכול התשתיות והחצריות באחר

 . 2016אוקטובר 

בניה שהוקמה לצורך הפרויקט. במהלך  מנהלתיו"ר מנהלת הבניה ותהליך הבניה לווה לכל אורכו על ידי 

  .ומונה יו"ר חדש מנהלתיו"ר הבצוע הדוח פרש 

 הארגוניהמבנה  .4.2

  להלן תרשים המבנה הארגוני של העוסקים בהקמת שכונת הכדורגל:
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בהם החלטות  לדיון והחלטה, לאסיפה מובאים נושאים עקרוניים .בקיבוץעליונה הסמכות ה תבעל - אסיפה

כספי ג'יין(, אישורי הסכמי בניה מלבניית תשתיות השכונה ) תקציביםכגון:  שכונת הכדורגל.בנית בנושא 

 ועוד.

בהתאם  מנהלת הקהילה.וכולל את יו"ר הקיבוץ, מנהלת העסקים ניהול הצוות  – יו"ר הקיבוץ/  ניהולצוות 

יו"ר הקיבוץ  .הבניה מנהלתבכנציג הקיבוץ מטעם צוות ניהול יו"ר הקיבוץ משמש  ,צוות הניהוללהחלטת 

 התקדמות הפרויקט, מחלוקות ועוד.החלטות מנהלת הבניה, מדווח לצוות הניהול על 

אחראי  הפרויקט. בהגדרת התפקיד נקבע כי יו"ר מנהלת היוצא מונה על ידי מנהל העסקים  המנהלתיו"ר 

, פרויקט, ריכוז והקמת מנהלת (והדייריםלבניה )קיבוץ, חברת הניהול  לתאום בין כל הגורמים הקשורים

, טיפול בחריגים, ריכוז הנושאים הכספיים והתחשבנות טיפול בנושא התורפיקוח על עבודת חברת הניהול, 

יו"ר בנוסף, ל, קשר עם רשות מקרקעי ישראל, הוועדה לתכנון ובניה של מועצת גזר ועוד. הדייריםעם 

כל התקשרות חוזית עם גורמי חוץ הקשורים בפרויקט.  לעכח לחתימה בשם הקיבוץ  יהמינהלת ניתן ייפוי

  יו"ר מנהלת הפרויקט סיים את תפקידו ומונה יו"ר מנהלת חדש. כאמור, במועד ביצוע הביקורת

 ת הכדורגלשכונמנהלת לפרויקט בניית את הקמת ה 27.10.2013הנהלת הקהילה אישרה ביום  - בנייהמנהלת 

 מקצוע בעלי באמצעותאו /ו)בעצמה  והסמכות אחריות כוללת:הגדרת התפקיד  .וקבעה את הגדרת תפקידה

 דיירים והצטרפות הרשמה לתהליך אחריות זה ובכלל הפרויקט של םיומעשי ארגוניים לצדדים( מטעמה

 דגמי תכנון, בקיבוץ התכנון צוות עם בשיתוף, במתחם הציבוריות התשתיות וביצוע לתכנון, לפרויקט

  .ועוד כספי ניהול, הניהול חברת ידי על המבוצע הניהול על פיקוח, הבתים

מינהלת חברי צוות מכרזים הינם נציגי הממונה על ידי מנהלת הבניה לכל מכרז. צוות עבודה  -מכרזיםצוות 

. בפרויקט שכונת הכדורגל מונו צוותי מכרזים לבחינת הבנייה וחברים נוספים מהקיבוץ בעלי רקע בתחום

 וקבלן לבניית הבתים. החלופות הועברו להחלטת מינהלת הבניה. לפרויקט חלופות למינוי מפקח 

חברים בין הקיבוץ לניהול פרויקט בניה ב"קו כחול" ל הסכםנחתם  2013לאוקטובר  10 -ב –חברת הניהול 

)להלן "הסכם  דייריםבנוסף נחתם הסכם תאום וניהול בין הקיבוץ, חברת הניהול וה לחברת "תקומה".

של פרויקט  קדיםניהול מ ניתנים על ידי חברת הניהול הכולליםמשולש"(. בהסכמים מצוינים השירותים ה

עד להשלמת תהליך הבנייה ן, ניהול הביצוע ניהול התכנו הבניה )הכנת תוכנית עבודה ואומדן תקציבי(,

 מעקב ובקרה, ניהל כספי ועוד., דייריםניהול השינויים בעבודות הבניה שיתבקשו על ידי ה, ואכלוס הבתים

 . שיפורט בהמשך הדוח, כפי מבדיקתנו עולה כי חברת הניהול עסקה בנושאים שנקבעו

ונציגי דיירים. לביקורת נמסר חברת הניהול צוות הכולל את יו"ר המנהלת, קבלן, מפקח מטעם  -תפעול צוות

שוטף אחר התנהלות והתקדמות אופן כי נציגי דיירים הגיעו לעיתים רחוקות. תפקיד הצוות היה לעקוב ב

 תהליך הבניה בשטח.

 הבניה מנהלת .4.3

. ההחלטה הבניהלפרויקט הקמת  מנהלתעל הקמת  27.10.2013החליטה ביום הנהלת הקהילה כאמור, 

  . יות וסמכות וצורת עבודה, תחומי אחרמנהלתכללה: רקע, הרכב ה

 מנהלתהרכב ה .4.3.1

נציגי קיבוץ  6)נציג קיבוץ(, עד  מנהלתיו"ר ה"לל את וכעל ידי הנהלת הקהילה שנקבע  מנהלתהרכב ה

 מנהלת. בנוסף רשאית השכונת הכדורגלנציגים מדיירי  4נציגים מחברת הניהול ועד  3נוספים, עד 
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לזמן לישיבותיה בהתאם לצורך יועצים מקצועיים שמונו על ידי הקיבוץ לצורך ביצוע הפרויקט 

  . "וגורמים נוספים הקשורים לבניית השכונה על פי שיקוליה

 -2014במהלך השנים  מנהלתסקירת הפרוטוקולים של ההביקורת בחנה את יישום ההנחיות על ידי 

  :, להלן ממצאנוושיחות שערכה הביקורת 2018

  חברת הניהול ונציגי דירי השכונה. מספר נציגי יו"ר המנהלת, נציגי הקיבוץ,  נכחובכל הישיבות

 נדרש. נציגים ההנוכחים השתנה מישיבה לישיבה אך לא חרג ממספר ה

 הוזמנו יועצים מקצועיים כדוגמת יועצים משפטיים. לחלק מהישיבות  

 נציגי הקיבוץ במינהלת הבנייה  27.10.2013בהתאם להחלטת הנהלת קהילה מיום  - קיבוץ נציגי

חברים. בהסכם תאום וניהול הבנייה ארבעה יהיו: יו"ר המינהלת )חבר קיבוץ( ומקסימום עוד 

יכהנו כי במנהלת  8.9בין הקיבוץ, חברת הניהול והמשתכן נכתב בסעיף  2015שנחתם בפברואר 

מנהל ו דייריםחבר קיבוץ נוסף שאינו מהארבעה נציגי קיבוץ: יו"ר המינהלת, גזברית הפרויקט, 

ובה להכללת מנהל למרות בקשות הביקורת לא קבלנו תשהפרויקט מטעם חברת הניהול. 

 הפרויקט מטעם חברת הניהול כנציג הקיבוץ.

מכהנים במנהלת הבניה יו"ר המנהלת,  2018פברואר בצוע הביקורת במועד מבדיקתנו עולה כי 

בחר  אשר דייריםשאינו מה נציג נוסף בשם הקיבוץ מונה בעבר הפרויקט.יו"ר הקיבוץ וגזברית 

כלומר, את  מונה נציג נוסף בשם הקיבוץ.. ממועד זה לא 2015במאי בניה לעזוב את מנהלת ה

  .כולל יו"ר המינהלת שלושה בעלי תפקידבמינהלת הקיבוץ מיצגים 

לניגוד הקיבוץ  אתנציין כי הגזברית הינה אם לשני דיירים בשכונת הכדורגל, דבר העלול לחשוף 

 בקבלת החלטות.  עניינים

 2017. מינואר , כנדרשקבועים ארבעה נציגי דיירים 2016כיהנו עד דצמבר במנהלת  - נציגי דיירים 

 . חודשים( התחלפו חמישה נציגי דירים 22לאורך ) 2018ועד אוקטובר 

 מבדיקתנו עולה כי  .עד שלושה נציגיםאת חברת הניהול ייצגו , בהתאם להסכם - חברת הניהול

  .מחברת הניהול נכח לפחות נציג אחדישיבות ב

 ח נוכח במרבית ישיבות המינהלת.המפק 

  נציגים.  13כלל נהלת הנדרש על ידי הנהלת הקהילה הרכב המימשיחות שערכה הביקורת עולה כי

ירים ונציג חברת הניהול(  ינציגי ד 4נציגי קיבוץ,  3הרכב המניהלת בפועל הכולל  שמונה נציגים ) 

 קבלת החלטות. תהליךמעכב את לפיכך ושוטף, אפקטיבי  מקשה על תפקודו גבוה

 החשיפה 

תוקף על הרכב המינהלת ואף על חילוקי דעות ל את הקיבוץ חושףהבנייה מינהלת  הרכבל גדרות שונותה

 , מפחית את נציגות הקיבוץ במינהלת. בנוסף הגדרת מנהל חברת הניהול כנציג הקיבוץשהתקבלו ההחלטות

 בניגוד עניינים.מנהל חברת הניהול היות ועלול לפגוע באינטרסים של הקיבוץ, בשל 

לפגיעה ו םאפשרות של ניגוד ענייניאת בעל התפקיד ל חושף ,לדייריםמינוי נציג קיבוץ במנהלת שהינו מקורב 

 .גאותם אמור לייצ באינטרסים של הקיבוץ

יעילות חוסר ל מנהלתעלול להוביל את הואיוש המנהלת במספר רב של חברים,  תחלופה גבוה של נציגי הדיירים

 לוח הזמנים של הפרויקט.וב , לעיכובים בקבלת החלטותדיוניםבניהול ה

 הביקורת המלצת
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1.  

ומספר חברי המינהלת הנדרש המינהלת את הרכב הבא  לפני תחילת פרויקט הבניהמומלץ לבחון 

לבחון מומלץ החלטה בכתב. כמו כן, הצוע עבודה אפקטיבית ולעגן את יצוג כל הצדדים ובילשם י

ת, למנות נציג ציבור שאינו בעל תפקיד נכון שמנהל חברת הניהול ישמש כנציג הקיבוץ במינהלהאם 

. בנוסף מומלץ לפעול לצמצום דייריםל יםמקורבונציגי ציבור שאינם  יםתפקיד יבעלולמנות 

 באופן מדורג. התולבצע אמומלץ במנהלת. במקרה של החלפה  דייריםתחלופת נציגי ה

B 

 כינוס ישיבות .4.3.2

יתקיימו אחת לחודש  מנהלתנקבע שישיבות ה 07.11.2013-הראשונה שהתקיימה ב מנהלתבישיבת ה

מבדיקתנו עולה כי מרבית הישיבות אכן התקיימו ביום ב'. עוד עולה כי מישיבתה . 16:00ביום ב' בשעה 

 ים:ישיבות. להלן התפלגות הישיבות לפי שנ 81התקיימו  25.10.2018 -ועד ה מנהלתהראשונה של ה

  ישיבות בחודש. 2ממוצע , בישיבות 4 התקיימו  -2013 שנת סוף דצמבר –מנובמבר 

  ישיבות בחודש. 2ישיבות. ממוצע  24 התקיימו 2014בשנת 

  ישיבה פעם בשלושה שבועותישיבות. ממוצע  17התקיימו  2015בשנת. 

  ישיבה פעם בשלושה שבועותישיבות. ממוצע  16התקיימו  2016בשנת 

  ישיבות. ממוצע ישיבה פעם בחודש וחצי. 8 התקיימו 2017בשנת 

  ישיבות. ממוצע ישיבה פעם בשלושה וחצי  12 התקיימו 2018בעשרת החודשים הראשונים לשנת

 שבועות.

. נציין כי 2017כי כינוס הישיבות בוצע בהתאם להנחיות ואף יותר מלבד שנת מהנתונים ניתן לראות 

 בניה.בפרויקט ה פניםשלב הבוצע  הב השנההייתה  2017שנת 

 קבלת החלטות .4.3.3

התקבלו עשרות החלטות בארבעה צירי פעילות: הנדסי, משפטי, במהלך השנים  בישיבות המנהלת

 . נקבעו לוחות זמניםכן ו חברתיו, מימוני

וחברת הניהול  ח מיו"ר המינהלתובלה דיוימעיון בפרוטוקולים של מינהלת הבניה עולה כי המנהלת ק

על התנהלות הפרויקט, בעיות ועוד. להלן מדגם של נושאים שנדונו במינהלת הבניה: לוח זמנים 

דיירים, התקדמות לקראת סגירת חוזים, תכנון דגמים, פיקוח , בדיקת היתכנות כלכלית ללפרויקט

חירת מפקח, בחירת על הבניה, הגרלת מגרשים, דיווחים שוטפים, שינויי דיירים, הוספת דגמי בתים, ב

קבלן מבצע, מעקב אחר ביצוע תשתיות א', חתימת חוזים, מעקב אחר התקדמות בניית השכונה, 

 קבלת דיווחים שוטפים מהשטח, ניהול משבר התארכות הפרויקט מול הקבלן והדירים ועוד. 

ע שינויים צוילב מועד :שלמותן כגוןבהתקבלו החלטות על ידי המינהלת שלא נאכפו בדיקתנו עולה כי 

 . , צבע חיצוני ועודםבמבנה, תכנית חשמל, סוג וצבע התריסי

 החשיפה

לאי עמידה הקיבוץ להתארכות הפרויקט ולפיכך את שף ח ,המינהלת בהחלטות , חברת הניהולהקבלן תאי עמיד

 להפסד כספי. אף בזמנים ו

 הביקורת המלצת
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2.  
המינהלת. כמו כן יש לקבל את אישור חברת הניהול יעמדו בהחלטות ויש להקפיד כי הקבלן 

 המינהלת לחריגה מהחלטות שהתקבלו. 
A 

 רישום פרוטוקולים .4.3.4

את מועד  כוללים:עולה כי הפרוטוקולים של המנהלת פרוטוקולים שערכה הביקורת במסקירה 

נושאי הדיון, הישיבה, מיקום הישיבה, מספר ישיבה, רשימת נוכחים וחסרים, אשור פרוטוקול קודם, 

ונציג חברת הניהול  מנהלתשם הפרוטוקול. מבדיקתנו עולה כי יו"ר הור ושם החלטות ,תמצית הדיון

נמסר  לחברי המינהלת. לפני הפצתם בדואר אלקטרוני )לרוב המנכ"ל( מאשרים את הפרוטוקולים

 .דייריםבמינהלת מעבירים את הפרוטוקולים/מידע לדיירים לביקורת כי נציגי ה

 מחלוקות מינהלת וישוב על החלטות ה ערעור .4.3.5

נקבעו דרכים ואורגנים לישוב  ,לניהול פרויקט הבניה ב"קו הכחול" בין הקיבוץ לחברת הניהול בחוזה 

 נמסר לביקורת כי נכון למועד הביקורת לא נדרשו לישוב סכסוכים.. ביניהםסכסוכים 

 (21.1 העוסק בישוב מחלוקות )סעיף סעיףקיים ת הניהול, הדיירים והקיבוץ, בין חבר המשולשבהסכם 

קת ו/או הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת לפתור ביניהם בצורה הוגנת ובתום לב כל מחלונכתב כי "ובו 

חברת הניהול, הדיירים בן  ישוב סכסוכיםל נקבעו דרכיםלא כלומר,  אי הסכמה שתתגלע ביניהם". 

 . והקיבוץ

על החלטות  הדייריםות לנושא ערעור חברים או בהגדרת תפקיד המינהלת אין התייחסבנוסף, 

 המינהלת וישוב סכסוכים.

על החלטות המינהלת, מבוצע הדיירים מעיון בפרוטוקולים ומשיחות שערכה הביקורת עולה כי ערעור 

למינהלת להסביר  דיירר בפניה בכתב או בעל פה ליו"ר המינהלת. במרבית המקרים הוזמן הדייעל ידי ה

מבדיקתנו עולה  .דיירהחלטה בערעור מתקבלת לאחר דיון חוזר במינהלת ללא נוכחות ה .את הערעור

עוד עולה בבדיקתנו כי היועץ המשפטי של הפרויקט. ל כי במידת הצורך נעזרה המינהלת בחוות דעת ש

תפעל על  מנהלתהוכי לערער בפני  מי ממוסדות הקיבוץ  באפשרותםכי במתן תשובה למערערים נכתב 

בחרו שערערו על החלטות המינהלת משפחות . מבדיקתנו עולה כי ואת המוסדות כפי שיתבקשפי הור

  מוסדות הקיבוץ.ל לא לערערש

שיכללו בפרויקט הבניה התקבל ערעור  דייריםבמהלך קביעת הלהלן דוגמא לערעור שהוגש למינהלת: 

ויקט הבניה הנוכחי. בתור. כלומר, אי הכללתם בפר 83 -82של שתי משפחות על דחיקתם למקומות 

ת הבתים היה גבוה מהותית ממחיר הבתים בפועל. יהמשפחות ציינו כי אומדן העלויות שהוצג לבני

בשל אומדן העלויות הגבוה החליטו שלא לבנות את ביתם בשכונת הכדורגל. תמחור הבתים החדש 

ולכן לעמוד בעלויות הבניה. היה )הנמוך מהאומדן( שינה את הנסיבות. כלומר, באפשרות המשפחות 

 קשו לחזור למקומם בתור בפרויקט הבניה. יהמשפחות ב

דנה המנהלת בבקשת המשפחות והוחלט לאחר דיון  14.07.2014שהתקיימה ביום  16במנהלת מספר 

 לדחות את בקשת המשפחות.  נציין כי החלטת המנהלת לוותה בהמלצת היועץ המשפטי של הפרויקט. 
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 החשיפה

חברים או באי קביעת דרכים לערעור  חברת הניהול, הדיירים והקיבוץ,בהעדר גוף מוגדר ליישוב סכסוכים בין 

חילוקי דעות לאי הסכמה על גוף במקרה של חשופים הצדדים  ,נהלת וישוב סכסוכיםעל החלטות המי הדיירים

  ולהתנהלות העלולה להוביל לתביעות משפטיות.שיגשר בין הצדדים 

 הביקורת המלצת

3.  

כמו כן, יש לקבוע . חברת הניהול, הדיירים והקיבוץמומלץ לקבוע גופי בוררות לישוב סכסוכים בין 

וכן את תהליך הטיפול  נהלת וישוב סכסוכיםחברים או בונים על החלטות המידרכים לערעור 

 בערעור.

A 

 רת הקבלן המבצעיבח .4.4

 להלן ממצאי הביקורת:  .בחירת קבלן לבניית בתי המגורים בשכונת הכדורגל את דרךהביקורת בחנה 

 ( בחן את המועמדים והעבירצוות מכרזים )את החלופות להחלטת מינהלת  שמונה על ידי מינהלת הבניה

 הבניה.

  אושר לוח זמנים ממועד יציאה למכרז ועד להתחלת עבודת  29.06.2015מתאריך  39במנהלת מספר

. בפועל הקבלן אושר 24.08.2015שור הקבלן הנבחר במנהלת נקבע ליום ישייבחר. מועד א קבלן הבניה

  .25.10.2015מיום  43במנהלת מספר  

  להציע הצעות לבניית בתי מגורים פומבית הזמנה פרסמו חברת תקומה והמינהלת נמסר לביקורת כי

. מבדיקתנו עולה כי את ההזמנה )פרטי המכרז( ניתן היה ם במתחם שכונת הכדורגל בקיבוץלחברי

לרכוש במשרדי הקיבוץ. ההזמנה כללה מפרט של הבניה, דרישות הקיבוץ, סיוג הקבלנים, ערבויות ועוד. 

 עשרים קבלנים הגישו את הצעתם למכרז.מבדיקתנו עולה כי 

 וואה ולכל מדד נקבע משקל תהליך הבחינה שבוצע על ידי צוות המכרז כלל הגדרה של תשעה מדדי הש

 :ואחוז המשקל למדד כפי שנקבע על ידי הצוותדרך הבחינה להלן המדדים שנקבעו, )אחוז( מוסכם. 

משקל  דרך הבחינה המדד

 המדד )%(

 40 מספר דגמים כולל פיתוח מגרשים. Xמחיר לדגם  הצעת מחיר

 10 בחינת מחירון שינויים הנחה למחירון שינויים

 5 בחינת הצעת מחיר בהתאם למפרט המבוקש לתוכניות לביצוע מסלעותהצעת מחיר 

 BDI 15 -דרוג מגזרי בניה חוסן פיננסי

 10 ביקור בפרויקטים דומים התרשמות מביקור בפרויקטים דומים

 5 שיחות עם מנהלי החברות התרשמות אישית ממנהל החברה

 5 שהגיעו לראיון החברותהצגת שדרת הניהול על ידי נציגי  איכות שדרת הניהול

 5 נלקחו המלצות מלקוחות המלצות

 5 בחינת עלות שינויי בדגם קיים תמחור שינויים לתוכנית ביצוע

 100% סה"כ
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 להלן טבלה המציגה את הניקוד המשוקלל של ארבעת הקבלנים שזכו בניקוד הגבוה ביותר:

 קבלן ד' קבלן ג' קבלן ב' קבלן א'

540 605 485 685 

  רים, קיבל חוות דעת כלכלית יערך סיורים לבחינת עבודת הקבלנים, ערך שיחות עם דימכרזים צוות

ליכולת הקבלן לעמוד בדרישות הפרויקט וחוות דעת משפטית לבחינת שמונת הקבלנים המובילים 

 כמצוין בהמשך צוות מכרזים העביר את התרשמותו בלבד למינהלת.  במכרז.

  מעורך הדין, חוות הדעת המשפטית שהתקבלה את  מתעדדי יו"ר המינהלת ובמסמך שנכתב על ימעיון

ממליצה ההערה . ד'ניתנה הערת אזהרה על ידי נותן חוות הדעת לקבלן כי מבין הקבלנים שנבחרו,  עולה

בסכומים של רות יכשי שורכנגד  ידולהיזהר בהתקשרות עם הקבלן בשל ריבוי תביעות שהוגשו על 

מעלה חשד ה אופיין, דברהתביעות נראות זהות בעוד צויין במסמך כי )הכל ביחד(. עשרות מיליוני ש"ח 

 טי.שמדובר במשהו סיסטמ

מעיון בפרוטוקולי צוות מכרזים עולה כי חוות הדעת המשפטית הוצגה לצוות מכרזים והוחלט להמשיך 

  .לחוות דעת משפטיתאין התייחסות של צוות מכרזים נציין, כי במדדי השוואה בהכללת הקבלן במכרז. 

   והוצגה טבלת  ניםהקבל בחינתהוצג על ידי צוות מכרזים תהליך   25.10.2015מיום  43במנהלת מספר

בשל )לביצוע הפרויקט  והוריד את הצעתקבלן ב' נמסר לביקורת כי קבלנים.  11ן יהשוואה שנערכה ב

. קבלן ד' וקבלן א' :המוביליםהוצגו למנהלת שני הקבלנים ולכן ( הפרויקט והביטחונות הנדרשים גודל

 , המנהלת אישרה את המלצת הצוות.קבלן ד'צוות המכרז המליץ למנהלת להתקשר עם חברת 

נדגיש כי מעיון בפרוטוקול האמור, בו התקבלה החלטה על בחירת הקבלן, עולה כי לא מצוין כי הוצגה 

לית שהתקבלה. כמו כן, חוות הדעת לא צורפו כנספח בפני המינהלת חוות הדעת המשפטית והכלכ

משיחות שערכה הביקורת עם חברי המינהלת וחברי צוות המכרז נאמר כי לא זוכרים  לפרוטוקול.

 שחוות הדעת הוצגה בפני המינהלת.

ולהגיש את  הנחיות משרד הבינוי והשיכוןמצוין כי על הקבלנים לעמוד בכרז מסמכי המבתנאי הסף ב

  :הקובע כי ,הצעותיהם בהתאם לסיווגם בפנקס הקבלנים המתנהל על ידי רשם הקבלנים

 יחידות דיור.  26יהיה רשאי להציע הצעה בניית  3-קבלן אשר סיווגו ג -

יחידות דיור מתוך  38יחידות דיור או לבניית  26יהיה רשאי להציע הצעה לבניית  4-קבלן אשר סיווגו ג -

 יח'. 76

 יחידות דיור. 38-ו 26יחידות וכן הצעות לבניית  76יהיה רשאי להציע הצעה לבניית  5-אשר סיווגו גקבלן  -

יחידות  76( לבנית 5-)סיווג ג נמסר לביקורת כי הקבלן הנבחר בלבד עמד בדרישות משרד הבינוי והשיכון

מעיון  אה לבחירת הקבלן.לא נכלל במדדי השו מספר יחידות שבאפשרות הקבלן לבנות יחדיו כי נציין  .דיור

  .בפרוטוקולי צוות מכרזים והמינהלת לא נמצא תיעוד להצגת נתון זה בפניהם

. ההסכם כולל: תמורה, משך , כנדרש29.10.2015 -הסכם בין קבלן הבניה, לקיבוץ ולחברת הניהול נחתם ב

 בלוח הזמנים שנקבע. כמצוין בדוח הקבלן לא עמדביצוע, תנאי תשלום, מפרטים,  ביטוח, בטוחות ועוד. 
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 החשיפה

 הנחיות משרד הבינוי והשיכוןלסיווג הקבלן בהתאם הכוללת העברת מידע בדבר עמידה בתנאי הסף במכרז אי ב

קיים חשש הפרויקט, מינהלת בפני חברי צוות מכרזים ו ,על הקבלנים ושהתקבל משפטיתהחוות הדעת כן ו

 החושף את הפרויקטלבחירת קבלן להוביל  הקבלן אשר עלולבחירת קבלת החלטה על בלחוסר מידע מהותי 

  רמת סיכון גבוהה.לוהקיבוץ 

 הביקורת המלצת

4.  

לוודא כי בתהליך בחירת קבלן/נותן שירות אחר יוצגו לצוות מכרזים ולמינהלת כלל הנתונים יש 

של היועצים  חוות הדעתהרלוונטיים לתהליך הבחירה לרבות עמידת הקבלנים בתנאי הסף במכרז ו

 יםכנספח המוצגים בישיבות ף את המסמכיםלצרהמשפטיים שליוו את ההליך. כמו כן, יש 

בנוסף, מומלץ להוסיף למדדי השוואה משקל לחוות דעת משפטית ולעמידה בתנאי  .יםלפרוטוקול

 הסף.

A 

 צטרפות לפרויקט בניית שכונת הכדורגלה .4.5

כלל תהליך ובו מספר אבני דרך שעל ( יחידות דיור 76)לפרויקט בניית שכונת הכדורגל  הדייריםהצטרפות 

 להלן ממצאנו: .הביקורת בחנה את התהליך היה לעבור על מנת להמשיך בתהליך. הדיירים

 בניה ל הזכאיםרשימת  .4.5.1

ים. רשימה של הזכאים לדיור קבע המדורג בהתאם לוותק החברלנהל קיבוץ באחריות מנהלת הדיור ב

לכלל החברים. לפני איוש דירות או פרויקט בניה  םוגלויינתוני הוותק מבוקרים על ידי חשבת הקיבוץ 

בפברואר נשלחו מכתבים נמסר לביקורת על ידי יו"ר המינהלת כי מפורסמת הרשימה לכלל החברים. 

כי סדר . במכתב צוין בנית שכונת הכדורגל ( להצטרף לפרויקט)משפחות ויחידים חבריםמאה ל 2014

אומדן עלויות ומידע כי למועמדים הקדימויות לכניסה לפרויקט הבניה יבוצע בהתאם לוותק. נמסר 

כלל ילה םעל רצונבכתב  יום 30, תוך החברים נדרשו להשיביתכנות כלכלית. הלעבור בדיקה של  דרשוי

בתי אב.  76-מפחות מת לביקורת נמסר כי בשלב הראשון התקבלה תשובה חיובי. בפרויקט הבניה

 נכנסושהשיבו  חבריםהבתי אב.  76-הרשימה ל התאם נערכה פניה לעשרה בתי אב נוספים עד השלמתב

 לפרויקט בהתאם לוותק החברים.

 אומדני עלות .4.5.2

יות והעלעוד עולה כי . 2014בפברואר  9ביום דיירים פורסמו לכי אומדני העלויות  מבדיקתנו עולה

 כמו כן, נוספו דגמי בתים במהלך התכנון. מספר פעמים. במהלך השנים עודכנו 

, כפי שעולה ממסמכים בש"ח דיירלהלן טבלה המציגה את אומדני עלות הבנייה )ללא תשתיות( ל

 :שהתקבלו מיו"ר המינהלת

אומדן  סוג הדגם

09.02.2014 

אומדן 

26.05.2014 

אומדן 

26.10.2014 

    הקבלן ימחיר

29.10.2015 

עת השינוי בן הצ% 

 10.2014הקבלן לאומדן 

 63% 526,500 829,930 799,853 880,954 101נעמה 

 83% 755,401 912,349 868,723 945,854 112נעמה 

 70% 828,129 1,186,893 1,135,239 1,189,170 160נעמה 
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אומדן  סוג הדגם

09.02.2014 

אומדן 

26.05.2014 

אומדן 

26.10.2014 

    הקבלן ימחיר

29.10.2015 

עת השינוי בן הצ% 

 10.2014הקבלן לאומדן 

 70% 828,129 1,186,893 לא קיים לא קיים חדש 160נעמה 

 101% 729,925 722,020 693,612 679,492 84בציר 

 67% 797,504 1,196,304 1,135,433 1,090,132 160בציר 

 65% 525,330 809,412 735,449 745,572 96שקד 

 84% 731,865 869,359 790,775 798,672 105שקד 

 67% 799,423 1,185,206 1,088,381 1,085,412 160שקד 

דגם חדש לא 

 128צומח 

 669,334 1,021,127 1,021,127 לא קיים
66% 

תוכניות נוספו שני דגמים ונערכו שינוים )עליה וירידה( נת הכמנתוני הטבלה ניתן לראות שבמהלך ה

 באומדן המחירים. 

 כי:עולה  ות שערכה הביקורתמבדיק

  יותר משנה לאחר עריכת האומדן האחרון על ידי הקיבוץשנערכה לאחר ההתקשרות עם הקבלן 

התברר שעלויות הבנייה נמוכות  ,רים בפרויקטירשימת הדי, וסגירת כליות(י)בעזרת האדר

 1%ב ה( שעלות הצעת הקבלן גבוה84בממוצע. מלבד דגם אחד )בציר  26% - מהאומדנים בכ

 מאומדן הקיבוץ.

 על  שפורסםהראשוני נדרשו להחליט על כניסתם לפרויקט בהסתמך על אומדן העלויות  דייריםה

לתהליך הבניה שבחרו שלא להיכנס  חבריםישנן  עולה כי משיחות שערכה הביקורת. ידי הקיבוץ

 יות הבניה. ומחשש שלא יעמדו בעל)במועד מתן האומדן על ידי הקיבוץ( 

 ציינו כי אומדן העלויות שהוצג לבנית הבתים פנו למינהלת  ו חברים שתי משפחות ,כמצוין בדוח

היה גבוה מהותית ממחיר הבתים בפועל. בשל אומדן העלויות הגבוה החליטו שלא לבנות את ביתם 

בשכונת הכדורגל. תמחור הבתים החדש )הנמוך מהאומדן( שינה את הנסיבות. כלומר, באפשרות 

ו לחזור למקומם בתור בפרויקט קשיהמשפחות בולכן לעמוד בעלויות הבניה. היה המשפחות 

 הבניה. 

  אושרו יעדים לשכונת הכדורגל ובהם  23.03.2013בישיבה של חברת הניהול עם צוות הניהול מיום

מנהלת מיום התכנון דגם בר השגה. למרות האמור לא תוכנן בהתחלה דגם בר השגה. בישיבת 

 דייריםיות הבניה ולאפשר ליותר ואושר תכנון דגם "בר השגה", במטרה להקטין את על 23.06.2014

לאחר בצוע התכנון הוחלט להוסיף שירותים, חדר רחצה וחדר נוסף. להיכנס לפרויקט הבניה. 

 בפועל נוצר דגם נוסף שאינו דגם בר השגה.

 החשיפה
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גבוה מהעלות בפועל. ה עלויותאומדן מתן שינוי תנאי הפרויקט שהתבטאו באי תכנון דגם בר השגה מלכתחילה ו

ף את הקיבוץ ושעלול לחה הדגם. דבר  בחירת הדייריםחברים להיכנס לפרויקט הבניה ומקשה על משפחות נע ממ

 למחלוקת. הדיירים ו

 הביקורת המלצת

5.  
לאפשר לחברים להחליט על כניסתם לפרויקט הבניה  לאחר פרסום כלל הדגמים ואומדן  מומלץ

 .קבלןשיינתן על ידי הבנייה העלויות 
B 

 (יתכנות כלכליתהאיתנות פיננסית )בדיקת  .4.5.3

בדיקה של לעבור צריכה לבנייה בשכונת הכדורגל  יםהמועמד הדייריםכל  ,על פי החלטת הקיבוץ

 איתנות פיננסית לתקציב הבנייה בלבד. 

היה אחראי לבחירת החברה לביצוע בדיקת  ,מבדיקתנו עולה כי צוות שנבחר מבין חברי המינהלת

מינהלת מספר המלצות הצוות הובאו להחלטת  ,ערך השוואה בן שלוש חברותאיתנות פיננסית. הצוות 

 .הזוכהבמועד זה נבחרה החברה ו 25.11.2013-מ 2

נתונים שנמסרו ו התבססה על שאלון אישיהבדיקה  משפחות.  78 -ל  הבדיקהחברה שנבחרה ערכה 

  .יכולת השתכרות, חשבונות בנקים, נכסים פיננסים, חסכון פנסיוני  וכיוצ"ב לרבות על ידי המשפחה

בניית יחד עם זאת, . 2014בינואר למצב הנבדקים ניתנה בהתאם חוות הדעת לאיתנות פיננסית כי  נציין

 הסתיימה.  טרם 2018)שנתיים אחרי( ונכון למועד הביקורת נובמבר  2016הבתים בפועל החלה בינואר 

לא עברו את  2014בינואר שנבחנו הראשונות המשפחות  76תנו עולה כי שתי משפחות מבין מבדיק

נערכה בדיקת איתנות  ןבמקומ בפרויקט שכונת הכדורגל. האיתנות הפיננסית ואינן בונותבדיקת 

 פיננסית לשתי משפחות נוספות, שעברו את הבדיקה וצורפו לפרויקט.

 החשיפה 

חושף  ,תחילת בניית הביתמועד שכונה החדשה שנתיים לפני בניה בהמיועדים לחברים ל איתנות פיננסיתבדיקת 

, ולפיכך הדייריםאת הקיבוץ לאפשרות של אי עמידה בתשלומים הנדרשים לבנייה עקב שינוי במצב הכלכלי של 

 בתים לא מבונים בשכונה.לאפשרות של 

 הביקורת המלצת

6.  
למועד תחילת הבנייה או לבחון אפשרות ככל שניתן, סמוך  איתנות פיננסית,מומלץ לבצע בדיקת 

 לבדיקה חוזרת במידה ומועד תחילת הבנייה נידחה בתקופה ארוכה.
B 

 מגרשיםה חלוקת .4.5.4

. 15.02.2014-יתה להתבצע ביהמגרשים אמורה החלוקת על פי לוח הזמנים הראשוני )תרשים גאנט( 

. בשל 21.07.2014-מועד חלוקת המגרשים ל קבעה את דחתה את מועד חלוקת המגרשים והמנהלת 

 .15.08.2014 -מבצע "צוק איתן" מועד ההגרלה נדחה ל

. לחלוקת המגרשים הוחלט לבצע הגרלה ממוחשבת 23.06.2014יום שהתקיימה ב 14 מספר במנהלת

 ביצוע סקר בקרבשאושר במינהלת לאחר  נוהל מסודר לדרך וצורת ההצבעהמבדיקתנו עולה כי נכתב 

שיטת ההגרלה, מועד ומיקום ההגרלה, פעולות  ,הנוהל כולל את תנאי ההשתתפות בהגרלה ים.הדייר

 מקדימות טרם מועד ההגרלה, ביצוע ההגרלה, פרסום התוצאות ועוד. 
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הדיירים הסתדרו בצמדים באופן כי  נמסר המגרשים הינם דו משפחתים. ,הקיבוץבהתאם להחלטות 

במגרש בהסכמה. כל צמד  קבעו את מיקומםהצמדים משפחות.  76 –מגרשים ל  38עצמאי, קרי 

 10מעוד מעונין,  1) 10עד  1-מגרשים בהם מעוניינים בדרוג מ 10 מלא טופס להגרלה בו ציינומשפחות 

הליך עיבוד הנתונים על ידי  ההגרלה הוזנו לתוכנת המחשב בשני מוקדים. יהכי פחות(. נתוני טפס

נוהל לביקורת נמסר כי גרשים הוקרנו על מסך בנוכחות המשפחות. התוכנה ותוצאות חלוקת המ

 מוצלחתבצורה טובה, בשקיפות מלאה, וההתנהלות סביב ההצבעה בוצעו  צורת ההצבעהההצבעה, 

 . שביעות רצון הדייריםלו

 בחירת דגם  .4.5.5

האדריכלים משרד נדרש הפרויקט בתחילת . תפרויקט בנייה מרוכזהינו שכונת הכדורגל בניית פרויקט 

מעיון ודגם בר השגה.  דגם נוסף בהמשך הוגדר למשרד לתכנן כאמור, דגמים.  לושהלתכנן ש

נוספו במהלכם  שור דגמיםיישיבות שעסקו בא 15-בפרוטוקולים של המנהלת עולה כי התקיימו יותר מ

 והורדו דגמים בעקבות הערות הדיירים. 

 9הוצגו  2014מאי בדגמים,  8 למנהלת הוצגו 2014בפברואר מעיון בפרוטוקולי המנהלת עולה כי 

הוגשו בקשות להיתרי  לבסוף. דגמים 12הוצגו  2014ובדצמבר  דגמים 10הוצגו  2014אוקטובר בדגמים, 

 דגמים שונים. 12-בניה ל

 הביקורת התרשמה שהייתה מעורבות ערה של הדיירים במנהלת בכל הקשור לאשור ובחירת הדגמים.

 76) פרויקטב והחברים שבחרו כל דגם ושיעורמספר הדגמים ובחירת לבחינת  הביקורת ערכה בדיקה

 , שהוצג לביקורת.היתרי בניהמסמך  הסתמכה עלהבדיקה  בתים(.

 יחידות( 76אחוז מסה"כ ) מספר יחידות בדגם  דגם

 1% 1 160בציר 

 1% 1 חד קומתי 84בציר 

 7% 5 דו קומתי 76+ 84בציר 

 22% 17 חד קומתי -128חדש 

 10% 8 חד קומתי -112נעמה 

 5% 4 דו קומתי 112+48נעמה 

 11% 8 + מעטפת112נעמה 

 29% 22 דו קומתי חדש -160נעמה 

 4% 3 חד קומתי -105שקד 

 5% 4 דן קומתי 55+ 105שקד 

 1% 1 + מעטפת105שקד 

 3% 2 חד קומתי -96שקד 
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 (דיירים 47) דייריםמכלל ה 62% בחירה של  היוויחדיו מנתוני הטבלה ניתן לראות ששלושה דגמים 

 19.05.2014 מיום מנהלתהבישיבת  .(דאח דייר)כל דגם  הדייריםמכלל  1%דגמים היוו כל אחד  3בעוד 

במכרז קבלני הבנייה,  את הדגם ילככדי להבשבחרו דגם,  דיירים 7 של מינימוםנדרש הוחלט "כי 

 . "לחסוך בעלויות במטרה

כאמור, הוגשו בקשות מנתוני הטבלה ניתן לראות כי רק שלושה דגמים עומדים בתנאי ההחלטה. 

 החלטת המינהלת לא יושמה.כי  ומכאן עולה דגמים שונים 12-להיתרי בניה לכל

 החשיפה

לאי  חושף את הקיבוץ, ובניגוד להחלטת מינהלת דגמים 12פרויקט בנייה מרוכז המאפשר בחירה של ביצוע 

 ., לעלויות כספיות גבוהות לקיבוץ ולמחלוקות ואי הסכמות רבות למול הדייריםבלוח זמני הפרויקט עמידה

 הביקורת המלצת

7.  
 דיירים)ביניהם דגם בר השגה( בהתאם למספר מינימלי של  לקבוע מספר דגמים לפרויקט מומלץ

 .שבחרו בדגמים
B 

 חתימה על הסכם .4.5.6

 שני הסכמים: הסכם תאום והסכם נאמנות. הדיירים בשכונת הכדורגל נדרשו לחתום על

 7 -וב 6-ההסכמים נחתמו ב -וניהול לבנית יחידת מגורים לחברים בבניה מרוכזת  תאום הסכם

כנדרש על  מיםחתו מיםההסכמבדיקתנו עולה כי . יםקיבוץ, חברת הניהול והדיירה בין 2014לנובמבר 

לוח זמנים לביצוע  ,החברה המנהל והקיבוץ, דירים: הצהרות והתחייבות היםכוללידי הצדדים ו

אומדן עלויות, פרוט תשלומים, ניהול כספי, מינהלת הפרויקט,  הפרויקט, שירותי החברה המנהלת,

 ועוד. הפרת ההסכם

והקיבוץ. ההסכמים  דייריםנאמן, חברת הניהול, הה בין 2015בחודש פברואר  מונחת - הסכם נאמנות

: מינויי הנאמן, הוצאות ושכר הנאמן, אישור הוצאת כספים וביצוע תשלומים, מינויי והחלפה יםכולל

 של מורשי חתימה, תקופת ההסכם ועוד.

. הנאמן, הקיבוץ והחברה המנהלת הדייריםמעיון בהסכמי הנאמנות עולה כי על ההסכם חתומים רק 

 אינם חתומים על ההסכמים.

לחתום על כתב  רשות( י)בר דייריםשל זוג  נדרשו בני ,יםבנוסף להסכמים האמור -ברי רשות 

 נציין .מגוריו על חשבונו בקיבוץ ביתמשפץ /בנוגע להעדר זכויות בבית בן זוג החבר הבונה התחייבות

 . הדיירים רשימת סגירת לאחר התקבל הרשות ברי תקנוןכי 

 ברמשפחות שאחד מבני הזוג הינו  28דיירים ה ברשימת היו עולה כי במועד חתימת ההסכמיםעוד 

הבונים  דיירים 18ביקורת ה במועדקרי, . ברי רשות 10לחברות  התקבלובמהלך השנים  מתוכם רשות

להם בני זוג המוגדרים כברי רשות. נציין כי ברי הרשות האמורים נדרשו את ביתם בשכונת הכדורגל 

לביקורת כי מרבית ברי הרשות לא חתמו לחתום על נספח להסכם בו מצוינים זכויותיהם בנכס. נמסר 

 על המסמך.

 נחתם הסכם בין הקבלן לכל בית אב, בהתאם לדגם המבנה.  -ובית האב הסכם קבלן 

 החשיפה
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חשופים הצדדים לאי כיבוד ההסכם ושאלת  ,בהעדר חתימת הנאמן, חברת הניהול והקיבוץ על הסכם הנאמנות

 תוקפו בעת חילוקי דעות.

מגוריו  ביתמשפץ /בבית בן זוג החבר הבונהלהעדר זכויות "אי חתימה של ברי רשות על כתב התחייבות הנוגע 

, ברי הרשות לזכויות בנכס גם שאינם חברי קיבוץמצד לתביעות והחבר חושף את הקיבוץ , "על חשבונו בקיבוץ

ות שאינה תואמת את אורחות חיי או דרישה לפינוי הנכס בשל התנהג הדייר/במקרה של גרושים או מות החבר

 . הקיבוץ

 הביקורת המלצת

 B להחתים את הנאמן, חברת הניהול והקיבוץ על הסכם הנאמנות כנדרש. יש   .8

 A יש להחתים את כל ברי הרשות בקיבוץ על כתב התחייבות הנוגע להעדר זכויותיהם בנכס.  .9

 לקיחת הלוואות .4.5.7

הלוואות בבנקים השונים. בוצע משא ומתן עם לקיחת אפשרויות ל חןהקיבוץ ב ,דייריםכחלק מעזרה ל

שני ואילו בנקים. בנק אחד לא ביקש ערבות  לושההגיע להבנות עם ששישה בנקים, לבסוף הקיבוץ 

יכלו  דייריםה. נציין כי )התנועה הקיבוצית( ערבות שניתנה על ידי קרן קמ"ע וביקשנוספים ה יםהבנק

 באופן עצמאי ללא התערבות הקיבוץ. לבחור לעמוד מול הבנקים 

בתי אב חתמו על הלוואות מול הבנקים  46כי ית הפרויקט עולה רמעיון במסמכים שהתקבלו מגזב

  :כדלקמן םבהתאם להסכמי הקיבוץ מול הבנקי

 .דיירים 29  -דיסקונט בנק

 .דיירים 15 -לאומי בנק

 .דיירים 2 -בנק הפועלים

 הלוואה.נזקקו ללקיחת לא שהתקשרו עם מוסדות פיננסים אחרים או  – דיירים 30

 ולוח זמנים שינויים בתוכנית .4.5.8

על אף . הדייריםבתוכנית על ידי  שינוייםעריכת הומלץ על ידי חברת הניהול נוהל  25במנהלת 

 המלצת חברתהמינהלת האמור. נמסר לביקורת כי הביקורת לא קיבלה לידה את פרוטוקול בקשותינו, 

, חברת הדייריםהתקבלה. הביקורת בחנה את עמידת  הדיירים עריכת שינוים בתוכנית על ידיהניהול ל

 .עם האדריכלית דיירשינוי דיירים יתבצע במפגשים פרטניים של כל  :הניהול והקבלן בעיקרי הנוהל

ייחתם על  כל שינויי את הפרויקט ובכפוף לאישור המינהלת. יםניתן לבצע שינויים, ובלבד שלא מעכב

 ., הקבלן ו/או החברה המנהלתהדיירידי 

כל שינוי בדגם המבנה בוצע לאחר עולה כי  דייריםמשיחות שערכה הביקורת עם בעלי התפקידים וה

לבצע שינויים רבים במבנים דיירים אפשרו לכלית. עוד עולה מבדיקתנו כי יעם האדר דיירפגישה של ה

 דגמי בניה שונים.  76ניתן לומר כי בוצעו  בפרויקט,כך שלתפיסת בעלי תפקידים  במהלך הבניה

ו על ידי ע, החברה המנהלת והקבלן לא עמדו בלוחות הזמנים שנקבהדייריםמבדיקתנו עולה כי 

 .המינהלת קבעה מועד לשינויים בעבודות אלומיניום ,לדוגמההמינהלת לבצוע שינויים במהלך הבניה. 

ללא אישור וידוע חברת הקבלן אישר לדיירים לבצע שינויים לאחר המועד שנקבע על ידי המינהלת. 
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שערכה הביקורת נמצא כי  ושיחותמבדיקה  מה שגרם לעיכוב בפרויקט. והמינהלת )המפקח( הניהול

ידי על  וכי חלק מהשינויים לא נחתמו לאישוראומדן לעלות השינוי  דייריםהיו מקרים בהם לא ניתן ל

 הקבלן  או החברה המנהלת כנדרש.  ,דייריםה

 החשיפה

, ללא קבלת ללא ידוע חברת הניהול והמפקח ,לאחר המועד שנקבע במינהלתשינויים במהלך הבנייה ביצוע 

 יםבוכיבבקרה ועפגיעה ם, ילמחלוקות ביין הצדדילגרום  יםעלול צוע השינוייאומדן עלות וחתימה לאישור ב

 .שנקבע בלוח זמנים עמידהקצב התקדמות הפרויקט ואינו מאפשר ב

 הביקורת המלצת

10.  

 שינויים בתוכניות בידועאת ה ולבצע בהתאם ללוח הזמנים שנקבע יש לבצע שינויים במהלך הבניה 

ללא קבלת אומדן עלות מהקבלן ם כמו כן, אין לבצע שינויי חברת הניהול והמפקח. ובאישור

 וחברת הניהול. דייריםבצוע השינוי על ידי הקבלן, הוחתימה לאישור 

B 

 כספי הפרויקטניהול  .4.6

הביקורת בחנה כספי פרויקט בניית שכונת הכדורגל מנוהלים בחשבון נאמנות.  ,בהתאם להחלטת הקיבוץ

 את התהליך להלן ממצאנו:

  בחירת נאמן .4.6.1

. לפרויקט הבניה כנאמןלקבלת הצעות לשמש רו"ח  /למשרדי עריכת דין  התפנהניהול חברת 

שלושה משרדי עורכי דין  נבחרו 13.01.2014יום מ 5 מספר נהלתימהבישיבת מבדיקתנו עולה כי 

נאמן נאמן שבהמשך ירד מהצעתו.  על ידי המינהלת נבחר 2014להמשך תהליך בחירת נאמן. בפברואר 

  על ידי המנהלת. 2014נבחר באוגוסט חדש 

 נאמנות חתימה על הסכם .4.6.2

והקיבוץ. הדיירים  ,, חברת הניהולהנאמן הסכם נאמנות בין עורך הדיןכתב נמבדיקתנו עולה כי 

. ההסכם כולל את מינוי "תיאום וניהול"נספח יב' להסכם הסכם הנאמנות צורף כמבדיקתנו עולה כי 

שכר הנאמן, אישור הוצאת כספים וביצוע תשלומים, העברת תשלומים על ידי  ,הנאמן, הוצאות

חתמו על  בלבדדיירים כי  מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת בעשרות הסכמים, עולהמן ועוד. הנא

ראה/י המלצה . , חברת הניהול והקיבוץ לא חתמו על ההסכםהנאמן עורך הדין ההסכם. כלומר,

 .8מספר 

 פתיחת חשבון בנק וקביעת מורשה חתימה .4.6.3

בעלי התפקידים שיהיו נקבעו  28.07.2014מתאריך  18 מספר מינהלתישיבת מבדיקתנו עולה כי ב

 . ונאמןגזבר הפרויקט  והם  בשם הנאמנות מורשי החתימה

 נפתח חשבון בנק לנאמנות, בהם מורשים גזברית הפרויקט והנאמן 2014בספטמבר עולה כי עוד 

 אישור להוצאת תשלומים מחשבון הנאמנות.כ לחתום

  נותהעברת כספים לנאמ .4.6.4
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לשלם  דיירהתשלום שעל כל וסכום  םמועד התשלוסוג התשלום, הסכם התאום קובע את ל 11פרק 

  .דיירשל כל  בהתאם להתקדמות הבניה לחשבון הנאמנות. בגין הבנייה נקבעו חמישה תשלומים

מבדיקתנו עולה כי . חברת הניהול הינה באחריות דייריםדרישות התשלום מה ,בהתאם להסכם

ובו לוח  דיירבהסכם כנקודת תשלום, חברת הניהול מוציאה מכתב ל הלקראת כל אבן דרך שנקבע

 זמנים לתשלום.

עם חברת בהסכם  כנדרשבהעברת התשלומים דיירים את עמידת הבאופן מדגמי הביקורת בחנה 

 להלן ממצאנו:. 2018 נובמברנכון ל, הניהול

אחוז מאומדן  תשלומים בהתאם לאבני הדרך

 עלות הבניה

צוע יסטאטוס ב

 במועד הנדרש

 בוצע - ש"ח. 10,000טרם חתימת ההסכם 

 בוצע. - ש"ח. 40,000, דייריםתשלום ראשון זהה לכל ה

מהאומדן הבניה הסופי להבטחת  10%"המחאת בטחון" בסך 

 כיסויי לאירועים בלתי צפויים מראש.

 בוצע חלקית -

 בוצע. 25% קבלת היתר בנייה.

 בוצע 20% יציקת הרצפה ביחידת המגורים.

 בוצע 30% גמר השלד.

 בוצע 25% גמר ריצוף ביחידת המגורים

 . כנדרש הדיירים התקבלו בחשבון הנאמנותתשלומי  עולה כימבדיקתנו 

המקרים האמורים טופלו על ידי  מועד.בלא שולמו התשלומים  מהלך הבניה היו שני מקרים בהםב

לכל  דיירים נציין כי לא נלקחו המחאות מראש מה .בסכום הנדרש באיחור והתקבלו יו"ר המינהלת

 שלבי הבניה.

"המחאות לביטחון" לתקופת הבניה והבדק להבטחת כיסוי לאירועים בלתי צפויים לא נגבו מראש 

 65%המהוות  דיירים 47-נגבו המחאות לביטחון מ 2019ונכון לחודש מרץ . במהלך הבניה דייריםמה

נמסר לביקורת על ידי גזברית הפרויקט כי חברת . (דיירים 26-מהמחאות )לא התקבל דיירים  מה

לפני קבלת אישור מהגזברית על קבלת "המחאות לביטחון". דיירים  הניהול אינה נותנת מפתח לבית ל

בלו מפתח לביתם העבירו "המחאות לביטחון" לפני קבלת ישק דייריםמבדיקתנו עולה כי כל ה

 המפתח.

 החשיפה

הנאמנות, חושף את  כנדרש בהסכם ,מראש אירועים בלתי צפוייםבגין תשלום ל ביטחוןלהמחאות קבלת אי 

גרום לעיכוב ל, דבר העלול הכספיות ולא יעמוד בהתחייבויותי דייריםלמצב בו  , חברת הניהול והקבלןהקיבוץ

 ולתביעות משפטיות.בבנייה 

 הביקורת המלצת
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 B לפני תחילת הבניה. כנדרש בהסכם להפקיד המחאת ביטחון דיירים דרוש מהיש ל  .11

 תהליך תשלום מחשבון נאמנות .4.6.5

מתוך חשבון וקבלנים נותני שירות  ,מפרט את תהליך התשלום לספקים הנאמנותסכם בה 5פרק 

 :ממצאנוהסכם. להלן בהתאם להנחיות הוליך ההבחנה את הנאמנות. הביקורת 

  חשבונית.  / קבלן נותן שירות /ספקעם סיום העבודה או חלקה )בהתאם להסכמות( מפיק

 חברת הניהול ויו"ר המנהלת. מפקח הבנייה, מנהל וחתימת החשבונית עוברת לאישור 

  שערכה הביקורת בעשרות חשבוניות נמצא כי כולן חתומות לאישור כנדרש.מדגמית מבדיקה 

 הפרויקט. עוברת לגזברית המאושרות ת והחשבוני 

מאושרות וחתומות ת וחשבונישהמוודאת משיחה שערכה הביקורת עם גזברית הפרויקט נמסר כי 

 ומעבירה את החשבונית לנאמן.על החשבונית לאישור התשלום חותמת . כנדרש

  בקשת התשלום . את התשלוםהמפרטת לאיזה גורם להעביר  בקשה לתשלום ממלאהנאמן

הגזברית מחזירה לנאמן את בקשת התשלום חתומה לאישור. לגזברית לחתימה שניה. מועברת 

 .לבנקעל ידי הנאמן התשלום נשלחת בקשת 

מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת בבקשות תשלום שהועברו על ידי הנאמן לבנק נמצא שהן 

 חתומות על ידי הנאמן וגזברית הפרויקט כנדרש.

 קבלה  פיקמהנאמן  .עברה מהבנקנאמן אישור הל מועבר ,העברת הכספים על ידי הבנק לאחר

 .לבונה

 עלויות נוספות בגין התארכות הפרויקט .4.6.6

נכון (. 2017חודשים )עד אפריל  15ואמור היה להסתיים תוך  2016פרויקט הבניה החל בינואר כאמור, 

. טרם הסתיימה בתי אב 70-בניית כ קרי, יריםישישה בתים נמסרו לדרק  2019מרץ למועד הביקורת 

לבעלי ים יתשלומים חודשהמשולמים בהתאם להתקדמות הבניה, ישנם תשלומים  ,כמצוין בדוח

פקחי בניה ונאמן. קרי ככל שהפרויקט מתארך מעבר למתוכנן כך עולות בהם מקצוע ונותני שירות, 

  .שירות האמוריםהלבעלי מקצוע ונותני הוצאות 

תקף ההסכם  מכספי הנאמנות. מועבר אליולנאמן התשלום  ,בהתאם להנחיות ההסכם - שכר הנאמן

 יום מסוף הפרויקט.  90ועד  2015 מרץממועד התחלת הבניה 

מכספי הנאמנות, התשלום  דייריםעל ידי המבדיקתנו עולה כי השכר לנאמן משולם אחת לשנה 

מרץ  -2018לנאמן בגין מרץ שבוצעו  מיםעוד עולה בבדיקתנו כי סך התשלו. 2018האחרון בוצע במרץ 

 בהסכם. כנקבע שולמו  2019

הבניה  2018חודשים. נכון ליוני  15ה להסתיים לאחר פרויקט הבנייה אמור הי ,על פי התכנוןכי  נציין

 התשלומיםלנאמן. כלומר, ידרשו להמשיך את התשלומים  ייריםדה ,, בהתאם להסכםהסתיימהטרם 

 גבוהות מהתוכנית.צפויות להיות לנאמן 

הנאמנות.  משולם בכל חודש מכספיהניהול שכר חברת  ,בהתאם להנחיות ההסכם –הניהול חברת 

 82 מספר בהסכם. במינהלת לסכום שנקבעבשל התארכות הפרויקט החברה בקשה תוספת תשלום 

סכום חודשי עד כי ישולם לחברת הניהול נערך דיון בבקשת חברת הניהול והוחלט  30.08.2018יום מ
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במינהלת בבקשת נוסף, התקיים דיון  2018בחודש דצמבר  מחשבון הנאמנות. 2018לחודש נובמבר 

  , הוחלט שלא להוסיף לתשלום שנקבע.נוספת חברת הניהול לתוספת תשלום

בהתאם  ובוצע)מועד וסכום( נמצא כי התשלומים לחברת הניהול  שערכה הביקורתמדגמית מבדיקה 

 ובהתאם להחלטת המינהלת.להסכם 

כחלק מקצועי נוסף מטעם הקיבוץ בעל ידע מועסק גורם  2018ספטמבר מ - קידום סיום הפרויקט

המנהלת תפקידו לעזור בהתנהלות מול הקבלן. מעיון בפרוטוקול כשממאמץ לקידום וסיום הפרויקט 

 מתקציב תשתיות הפרויקט. יועברוגורם המקצועי ל התשלומיםעולה כי  27.09.2018יום מ 83מספר 

העסקת הגורם המקצועי החלה במועד בצוע הביקורת, בהתאם לא יכלה הביקורת לבחון את יישום 

 .הנחיהה

 בהן:  ירים.ידבנוסף לעליות האמורות ישנן עלויות המשולמות ישירות על ידי המבדיקתנו עולה כי 

 48  רים. נכון יתוח התשתיות ומסירתם לדייפסיום , לפני 2018בחודש נובמבר  4בתים קיבלו טופס

בתים מבין הבתים האמורים מאוכלסים. בהתאם לחוק הארנונה של  6רק  2019לחודש פברואר 

איוש חודשים במקרה של אי  6המועצות האזוריות, באפשרות בעל נכס לא לשלם ארנונה במשך 

נרשמו  שאינם מאוישים בתים 42-בית או שיפוצו לאורך כל תקופת הבעלות על הנכס. כלומר, ל

 . 2018חודשי אי תשלום ארנונה מנובמבר 

  .עלויות אחסון לציוד שהוזמן ולא הורכב כגון מטבחים 

 .רכישת מוצרים שלא הותקנו ותקופת הביטוח הסתיימה ועוד 

 החשיפה

אינם על אף שירים בתשלום ארנונה יפיתוח התשתיות ומסירת הבתים, מחייב את הדלפני סיום  4קבלת טופס 

 חודשים )על חשבון פטור בתקופת שיפוץ בעתיד(. 6מתגוררים בנכס או בקבלת פטור מתשלום למשך 

  הביקורת המלצת

12.  
 העד מועד כניס( 4לפעול מול המועצה לקבלת פטור מתשלום ארנונה )לבתים שקבלו טופס יש 

 .יםתלב
B 

 דייריםמעקב אחר תשלומי ה .4.6.7

חשב  .באחריותההינה דיירים לדרישות התשלום הפקת  ,בהתאם להסכם עם חברת הניהולכאמור, 

. הנאמן נפרדכרטיס בדייר כל דרישות התשלום והתשלומים בפועל לחברת הניהול מנהל מעקב אחר 

. קרי דרישות התשלום והתשלומיםוגזברית הפרויקט מקיימים )כל אחד בנפרד( מעקב ובקרה אחר 

 . דייריםתשלומי דרישות התשלום ושל פיקוח ובקרה על נאות ישנו תהליך 

הכולל את דרישות התשלום והתשלומים צפייה בכרטיס לאפשרות  נהישדיירים מבדיקתנו עולה כי ל

  בהתאם למעקב המבוצע על ידי הנאמן וחברת הניהול. רנטיתרשת האינטב שבוצעו על ידם

, עולה כי התשלומים בוצעו ועודכנו 2018עד אוגוסט  הדיירים שלמעיון בכרטיסי מעקב התשלומים 

 כנדרש. 
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 עמידה ביעדים  .4.7

על ידי יו"ר המנהלת ומנכ"ל . היעדים נכתבו אושרו בצוות ניהול יעדים לשכונת הכדורגל 24.03.2013בתאריך 

 . להלן הממצאים:ויקטהפר ביעדיהקיבוץ את עמידת הביקורת בחנה  חברת הניהול.

  דת דיור.יש"ח ליח 150,000עמידה בתקציב תשתיות ציבוריות עד  

צוע הביקורת. יבוצע שלב א' בתשתיות בלבד, שלב ב' החל במועד ב 2018מבדיקתנו עולה כי נכון ליוני 

 אמור הפרויקט כי לביקורת נמסר .11,400,000מתוך תקציב של ש"ח  8,310,854 נכון למועד זה נוצלו 

 .ולעמוד בתקציב 2019באפריל להסתיים 

 .)תקציב הבנייה בפרויקט יהיה על חשבון הדיירים, עמידה בתקציב שנקבע )ללא תשתיות  

חברת נרשמה חריגה בתשלום למפקח,  כאמור,ירים, כנדרש. יהבניה הינה במימון הדמבדיקתנו עולה כי 

  פרויקט.עקב התארכות הוהנאמן. החריגה אושרה במינהלת הניהול 

  ,וספקים דייריםמינימום חשיפה לקיבוץ בתהליך הבנייה אל מול קבלנים.  

התשלומים מבדיקתנו עולה כי הקיבוץ חתם כצד )בעל הקרקע( בהסכמים מול חברת הניהול והנאמן. 

  .דייריםהקיבוץ אינו חשוף מול הקבלנים, ספקים ו ולכן הקיבוץ ידילהלוואות לא ניתנו על הערבויות ו

 מסודר מחיר הצעות בתהליך ספקים בחירת. 

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית לדרך בחירת הספקים. בבדיקתנו נבחנה דרך ההתקשרות עם ספק 

שלוש הצעות מחיר מספקים לעבודות השונות.  התקבלוכי  עולה מבדיקתנו אינסטלציה וספק הריצוף.

 נוהל על ידי חברת הניהול.  התהליך

 המנהלת אשור את מחייבת"ח ש 100,000 מעל ספק עם התקשרות כל.  

הלת את ההתקשרות עם קבלן אלומיניום, קבלן נלבחינת אישור הממדגמית שערכה הביקורת  מבדיקה

. עולה כי הקבלנים ש"ח 100,000בסכום העולה על בפרויקט  שהועסקושיש וקבלן להתקנת מזגנים 

  .2016בפברואר  1מיום  49מספר  במנהלת אושרו  האמורים

 עבודה אל מול לוח זמנים שיתעדכן מעת לעת, שקוף למנהלת ולצוות ניהול.  

 לוח זמנים ראשוני )תרשים גאנט(על ידי חברת הניהול מבדיקתנו עולה כי עם תחילת הפרויקט הוצג 

התעדכן עד שלב מסוים  כי לוח הגאנטמנכ"ל חברת הניהול  על ידיסר מלביקורת נ ולדיירים.למנהלת 

 )לא נמסר עד מתי( וכשהעיכוב בזמנים החל לגדול והפך לבלתי נשלט הופסק המעקב בתרשים גאנט. 

 ביום 66התקבל במנהלת מספר  ללוח הזמניםמעיון בפרוטוקולים של המנהלת עולה כי העדכון האחרון 

ם כשמסירת הבתים ואכלוסהוכן על ידי מהנדס חברת הניהול המעודכן . לוח הזמנים 08.05.2017

 אכלוסעמידה בלוח זמנים ליעד  2018, אוקטובר נכון למועד הביקורת. כאמור 2018תוכננה לינואר 

  לא הושג. ובנית תשתיות

 מזעור ההסתברות של חבר בונה ליציאה מהפרויקט במהלך הבנייה בגלל אי עמידה בתשלום. 

מבדיקתנו בהרשמתם לפרויקט הבניה.  ייריםדנערכו בדיקות להתכנות כלכלית לכל ה ,כאמור בדוח

המחאות "דיירים בדוח לא התקבלו מכל הכאמור  את הפרויקט.דיירים במהלך הבנייה לא עזבו  עולה כי

לכל  המחאות מראש דייריםמה ולא נדרשו להבטחת כיסויי לאירועים בלתי צפויים מראש "לביטחון

 .12 מספר המלצהי /ראה. שלב

 תכנון דגם בר השגה. 

 . היעדהושג שהורחב, כך שבפועל לא  כאמור בדוח, תוכנן דגם בר השגה
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 בתהליך על ידי נציגות קבועה במנהלת, שתוף בתהליך תכנון הדגמים ועדכונים  דייריםשיתוף ה

 שוטפים. 

לאורך   .ולתהליך תה נציגות במנהלת והם היו שותפים לתכנון הדגמיםיהי דייריםעולה כי למבדיקתנו 

 ונשלחו מכתבי עדכון על ידי יו"ר המינהלת.דיירים ה נערכו מספר כנסי תקופת הבניי

 שיתוף מנהלי ענפי התשתיות בתהליך התכנון והביצוע. 

היה מעורב בתכנון ובבחירת ענף התשתיות של הקיבוץ מנהל תשתיות א' בנית כי בשלב  לביקורת נמסר

 התשתיות של הקיבוץ.ענף מונה בבניית התשתיות שלב ב' צוע ילב בעלי מקצוע.

 שיתוף צוות ניהול )מוסדות האגודה( לאורך הפרויקט. 

על התקדמות הפרויקט, קשיים,  ניהולה דווח לצוותחבר במנהלת ומיו"ר הקיבוץ מבדיקתנו עולה כי 

 . מחלוקות ועוד

 החשיפה

חברת  ופיםחש ,דייריםוללמנהלת  קופויוש הפרויקט  לאורך לבנית הבתים והתשתיות זמניםה לוח עדכון באי

 עלולים להיגרםון ארוך טווח ותכנ, נפגמת יכולת הבקרהת, ולמחלוק דייריםהניהול, הקבלן, המינהלת, מפקח וה

 .יםכספי יםהפסד

 הביקורת המלצת

13.  
 לידעבמהלך הפרויקט. כמו כן, יש   לעת מעתלבנית הבתים והתשתיות זמנים ה לוחאת  לעדכן יש

 על שינוי לוח הזמנים. דייריםוה ניהול צוותאת המנהלת, 
B 

 ובקרה פיקוח .4.8

  חברת הניהולעל ידי פיקוח ובקרה  .4.8.1

מעקב  וכלל בנהלך ביצוע הפרויקט ועד לסיומו ניהול ופיקוח על הפרויקט בוצע על ידי חברת הניהול

ריכוז, בדיקה ואישור חשבונות , מלוחות זמניםאחר התקדמות ביצוע העבודה בהתאם לחוזים וסטייה 

ועוד. מבדיקתנו עולה כי חברת הניהול עמדה בהחלטות ההסכם  הספקים בהתאם לנוהלי המינהלת

 ואף התריעה על עיכובים בלוחות הזמנים.  

לבצע שינויים דיירים נרשם כי "החברה המנהלת תאפשר ללהסכם "תיאום הניהול"  7.3.10בסעיף 

, שתקבענה על הדייריםוף לאמות מידה לביצוע השינויים כאמור על ידי במסגרת הפרויקט, וזאת בכפ

נקבע, בוצעו שינויים שחרגו מלוח הזמנים שכאמור, בפרויקט בוצעו שינויים  .ידי ובאחריות המינהלת"

 .10 מספר המלצהי /ראה. ועוד שלא בידיעת החברה המנהלת ובפיקוחה, אלא ישירות מול הקבלן

 מפקח .4.8.2

כפוף לחברת הניהול ובאחריותה. היה  אשר בתחילת הפרויקט מונה מפקח לבניה על ידי המינהלת

, מעקב אחר הביצוע הדייריםקב אחר שינויי עמ לל בין השאר:וכ ,בהסכם כמצוין ,תפקיד המפקח

על כל חריגה  באמצעות המינהלת דייריםלרבות התקדמות הנדסית, ביקורת ודיווח לחברת הניהול וה

תקציבית וחריגה מלוחות זמניים, השתתפות בישיבת המינהלת הראשונה בכל חודש קלננרי למתן 

ונתן  המינהלתישיבות מרבית כי המפקח נכח ב מעיון בפרוטוקולי המינהלת עולה דיווח שוטף ועוד.

 דיווחים שוטפים בהתאם להתקדמות הפרויקט בשטח.
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לצרף לפרויקט הדירים ביקשו  ,תנהלות חברת הניהול והמפקחתחושה של אי שביעות רצון מהבשל 

הובאו על ידי  צוות מכרזים שלוש הצעות למינוי  28.07.2015 יוםמ 42 מספר מפקח מטעמם. במינהלת

 .מפקחנבחר מטעם הדיירים ו מפקח

 .את חובת הדיווח של המפקח לחברת הניהול ולמינהלת באופן שוטףמציין הסכם למתן שירותי פיקוח 

  לאורך כל הפרויקט. מעיון בפרוטוקולים עולה כי המינהלת קיבלה דיווחים באופן שוטף מהפקחים

 ויו"ר המנהלת פיקוח ובקרה על ידי המינהלת .4.8.3

וטף ישיבות היה דיווח שמסדר היום הקבוע בישיבות. חלק  85-המינהלת במהלך ארבע שנים קיימה כ

 בקרה.הפיקוח והליך הכחלק מ נוספים על התקדמות הפרויקט של חברת הניהול ובעלי תפקיד

בהתאם להחלטות לפרויקט  רשימת הדיירים ניהול עקב אחרמבדיקתנו עולה כי יו"ר המינהלת 

 דיירלכל שנוהלה אישית ממוחשבת תיקייה ב מסמכיםוה  תיעד את הפגישות, הקיבוץ )וותק(

 .הדייריםתשלומי ו הדייריםהתשלום מ דרישות. בנוסף ערך מעקב ובקרה על המנוהלת בענן

 והנאמן הגזברית ידי על ובקרה פיקוח .4.8.4

אחר דרישות התשלומים של חברת הניהול. הנאמן מנהלים טבלת מעקב ומבדיקתנו עולה כי הגזברית 

הכוללת הפקדות ותשלומים, תאריך הפעולה, סכום ויתרה מצטברת  תנפרדמנוהלת טבלה דייר לכל 

 כ הגזברית עוקבת אחר חשבון הנאמנות וצופה בו ברמה היום יומית. לביקורת נמסרבחשבון. 

  דייריםל דיווח .4.8.5

ניתנה אפשרות  דיירים על ידי יו"ר המינהלת. לדייריםמבדיקתנו עולה כי מידע פורסם אחת לתקופה ל

להיכנס לתיק האישי המנוהל בענן וכולל הפקדות ותשלומים מחשבון הנאמנות, הסכמים, תיעוד 

 פגישות ועוד. 

לא קיבלו הרשאה לעיין בפרוטוקולים של המינהלת. נמסר לביקורת כי נציגי  הדייריםיחד עם זאת, 

 מידע לאחר כל ישיבה. דיירים במינהלת העבירו לדיירים ה

 הקיבוץאסיפת ו הילההקת והנהלבקרה על ידי פיקוח ו .4.8.6

לצוות הניהול  דיווח וחברת הניהול דייריםת עם הוהתקשר, בפרויקט הבניהמעורב היה יו"ר הקיבוץ 

יחד עם זאת, מבדיקות ומשיחות שערכה הביקורת עולה כי הבעיות  על התקדמות הבניה, בעיות ועוד.

והסוגיות שעלו במהלך הבנייה נדונו במנהלת ולא דווחו להנהלת הקהילה ולהנהלה הכלכלית. בנוסף, 

חברי הקיבוץ לא קיבלו מידע שוטף על התקדמות הפרויקט, מלבד פרסומים אחת לתקופה בעלון 

 בשבילי הקיבוץ.  הקיבוץ. בהתאם ניזונו משמועות 

 החשיפה

 וחברי דיירים, ההנהלה העסקיתהנהלת הקהילה, ל בנייהבאי מתן דיווח בתדירות קבועה על התנהלות פרויקט 

 .לרבות קצב התקדמות, בעיות לא מתוכננות ועוד פוגע בנתיב פיקוח ובקרה ובשקיפות הקיבוץ

 הביקורת המלצת

14.  
התנהלות פרויקט הבניה, להנהלת הקהילה והנהלה מומלץ לתת דיווח בתדירות קבועה על 

 .והחברים דיירים, ההעסקית
A 

 מסקנות לעתידסיכום ו .4.9
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נוספים במטרה וחברי קיבוץ  דייריםחברי המנהלת, עם בעלי תפקידים, ערכנו שיחות  בקשת ועדת הביקורתל

 :בשיחותהנקודות שעלו לאסוף מסקנות מהבניה הנוכחית ליישום בפרויקט הבניה הבא, להלן 

  הפרויקט כבנייה מרוכזת או "בנה ביתך" בהתאם להגדרה לפעול לאורך כל הפרויקט.הגדרה מראש של 

  ועוד , פרויקטור, חברת ניהולחיצוני/פרויקט הבנייה: ניהול עצמיאת צורת ניהול לבחון. 

 והמינהלת הגדרה מדויקת של תפקיד חברת הניהול. 

  קביעת שדרה ניהולית דומיננטית.לבחון 

  מעורבות הקיבוץ בבניה.לבחון את רמות 

  מפקחים לפרויקט בסדר גודל זה. 2מינוי 

 בחירת חברת הניהול, בנית ההסכמים ועוד.בחירת יו"ר המינהלת, בכל התהליך משלב  דייריםשיתוף ה 

 .להגדיר מראש מספר דגמי בתים 

 גהשהכנת תכנית לדיור בר ה. 

 .אישור לביצוע שינויים עד תחילת הבניה 

 ני טייח חוץ ועוד.מצומצם, כגון גוני אלומיניום, גוו ע מרכיבי חזיתות זהים או בחירה ממספר דגמיםלקבו 

  סמכויות לאישור שינויים ועוד.לקבוע זמנים, הלוחות מ ולא לחרוגלעמוד בהחלטות 

 ( 76במידה ומדובר בפרויקט בנייה גדול הדומה לפרויקט שכונת הכדורגל )לפצל את הפרויקט  ,יחדות דיור

 כלומר, קבלן שונה, מפקח שונה ועוד בכדי לצמצם סיכונים. לפחות לשני פרויקטים נפרדים.

  קבלנים בהתאם לדרישות משרד הבינוי והשיכון )סיוג קבלנים בהתאם לגודל הפרויקט(.מינוי לבחון 

 לאחר קבלת אומדן מדויק מהקבלן. דייריםלבצע אבחון כלכלי ל 

  יסיון קיבוצי.קבלן עם נמינוי 

  דייריםעל ידי השינויים בצוע חופש להדרגות לבחון את. 

  בעלי תפקיד לשלב במנהלת החדשה חברים שכיהנו במנהלת שכונת הכדורגל וצברו ידע וניסיון בדגש על

  במטרה לשמר את הידע. משכונת הכדורגל. הדייריםו

 .הוספת הקבלן למנהלת 

  במידה ומוחלפים נציגי הצבור במהלך התקופה יש  .הפרויקטעל חברי המנהלת להתחייב לכל תקופת

 לבצע את התחלופה באופן הדרגתי.

  נציגי הדירים במנהלת להגדיר האם מקבלים החלטה בהתאם לשקול דעתם או צרכים בכל שאלה לפנות

 .הדייריםלקבלת חוות דעת של כל משפחות 

  תכנון של ועדת לבטל החלטות האם בסמכותם חלטה של המנהלת מראש. כגון הה סמכויותלקבוע את

 .לדוגמא גני שעשועים, ביטול שטח ירוק, חניה ועוד

 .בהסכם עם הקבלן לציין את מספר העובדים המינימלי החייב להיות בפרויקט בכל שלב 

 מראש. ותבלתי צפויתשלום בגין הוצאות  בחון גביתל 

 יום לפני התשלום. 14-חה כהמחאות לכל שלב מראש, הפקדה באישור המשפ תקבלבחון ל 

 במינהלת מתוך הקיבוץ  הקיבוץ בפרויקט על ידי שילוב בעלי תפקידיםחזקה יותר של מעורבות יצור ל

 הקשורים לפרויקט. ובצוותים השונים

 ולחברים.דיירים מתן מידע כתוב אחת לחודש לפחות ל 
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  בלבד.הבונה לאחר מתן המפתח על ידי הקבלן דיירים על ידי הקיבוץ או הקבלנים לאפשר כניסת 

  לאור התארכות הפרויקט יש לבחון דרכים לעמידת הקבלן וחברת הניהול בתנאי ההסכם בכל מהלך

 הפרויקט.

 החשיפה

והעוסקים בפרויקט שכונת הכדורגל עשויי לשפר, לייעל ולחסוך זמן  דייריםשביעות רצון הלבחינת עריכת משוב 

 ומשאבים לקראת פרויקט הקליטה והבנייה הבא.

 הביקורת המלצת

15.  

מתהליך והעוסקים בפרויקט דיירי שכונת הכדורגל שביעות רצון לבחינת  משובמומלץ לערוך 

ולבנות תכנית  משיחות שערכה הביקורת המסקנות שעלו ההצעות ולבחון את מומלץ . בנוסף הבניה

 קראת הבנייה הבאה.שיפור לל

B 

 מעקב אחר יישום המלצות דוח קודם .4.10

 .הכדורגל בשכונת בניה הליך לביצוע הערכות על ידנו דוח ביקורת בנושא הוגש 2014 בינואר 26ביום 

על ידי אסיפת הקיבוץ ריכוז סטאטוס ההמלצות שניתנו על ידנו בדוח הביקורת האמור ואשר הוחלט להלן 

 ליישמן, לרבות סטאטוס ביצוען:

 הערות סטאטוס  דירוג המלצות המבקר סעיף

 כללי

מומלץ, במקביל להערכות לבצוע   .1

הבניה בשכונת הכדורגל, לבחון 

 בוצע C דום בניה נוספת.ידרכים לק

בהליך תכנון בניית שלוש שכונות: 

 דס ואסם. אושרה תב"ענרפת, ב

ונבחר בעל תפקיד לקידום הבניה. 

במקביל עובדים על רשימת 

 דיירים.

מומלץ לקבוע כי בסיום הליך הבניה   .2

בשכונת הכדורגל יופקו לקחים 

שיתועדו, במטרה ליישם את 

 הלקחים בבניית השכונה ההבאה.

B 
נמסר כי 

 יבוצע
 

 בחירה והתקשרות עם חברת הניהול

לקבוע בעל תפקיד שבאחריותו יש   .3

לוודא את תקפות הביטוח באופן 

שוטף והארכת הביטוח לאורך 

 בוצע B תקופת הבניה, בהתאם לצורך.

 אחראית באחריותנמסר כי 

לוודא תקפות  בקיבוץ הביטוח

. הביטוח לחברת הניהול

מבדיקתנו עולה כי הביטוח של 

חברת הניהול חודש במהלך 

השנים. נכון למועד הביקורת 

 תקף.( הביטוח 2018)אוקטובר 
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 התקשרות עם בעלי מקצוע ויועצים

מומלץ לתעד את הליך בחירת בעלי   .4

המקצוע והיועצים לרבות הסיבות 

לבחירתם במטרה ליצור שקיפות 

 .בתהליך ולקיים נתיב ביקורת

C בוצע 

 

 הצטרפות לבניית שכונת "הכדורגל"

מומלץ לקבל את התקנון החדש   .5

בנושא ברי רשות לפני סגירת הדירה 

 הסופית עם הדייר.

B 
בוצע 

 חלקית

לאחר  תקנון ברי הרשות התקבל

סגירת רשימת הדיירים. בתחילה 

ברי  28היו ברשימת הדירים 

לחברות.  10רשות. מהם התקבלו 

חברים להם  18הביקורת  במועד

מוגדרים כברי רשות. בני זוג ה

נציין כי ברי הרשות האמורים 

נדרשו לחתום על נספח להסכם בו 

מצוינים זכויותיהם בנכס.  נמסר 

לביקורת כי מרבית ברי הרשות 

 על המסמך.  חתמולא 

 כנית עבודהת

מומלץ לזרז את הליך קבלת   .6

ההחלטות הפנימיות בקיבוץ בנושא 

 .ופינוי מתחם הבניה הליך הבניה
B בוצע 

 

 עלויות הפרויקט

יש לפעול לבחירת נאמן ואישורו   .7

במנהלת, פתיחת חשבון נאמנות 

וחתימה על הסכם נאמנות. כמו כן, 

יש להעביר את כספי הקיבוץ 

המיועדים לבניה וכספי החברים 

 הבונים לחשבון הנאמנות.

B בוצע 

 

מומלץ לא לאפשר לקיחת הלוואה   .8

בערבות הקיבוץ. במידה ויוחלט על 

יו"ר המנהלת והגזברית להמליץ ידי 

על לקיחת הלוואה לבונים בערבות 

הקיבוץ, יש לאשר את ההחלטה 

 באסיפה.

A בוצע 

לא ניתנו הלוואות בערבות 

 הקיבוץ. 

 

 ישוב מחלוקות
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מומלץ לקבוע מראש גופי בוררות   .9

לישוב סכסוכים בין החבר לקיבוץ או 

בין החבר לחברת הניהול. דרכי פניה, 

 תלונה, ערעור ועוד.הגשת בקשה, 

B  בוצעלא 

 

על צוות הניהול והמנהלת לעגן בכתב   .10

את הדרכים להשגת המטרות,  

שום המטרות ודרכים יבחינת י

 שום המטרות.ילטיפול באי י
A 

 בוצע

 חלקית

מבדיקתנו עולה כי ישנו מסמך 

 המגדיר מטרה ויעדים לפרויקט

שנכתב על ידי יו"ר המינהלת 

  .2013במרץ  ומנהל חברת הניהול.

חד עם זאת לא קיים מסמך הדן י

בדרכים להשגת המטרות, בחינת 

יישומם ודרכים לטיפול באי יישום 

 המטרות.

מהמלצות  80% -עולה כי כ, 2014יישום ההמלצות שניתנו במסגרת דוח בשנת מבדיקת הביקורת את סטאטוס 

 הביקורת הרלוונטיות שאומצו על ידי האסיפה והוחלט ליישמם, יושמו במלואן או יושמו חלקית. 

 :הביקורת ההמלצות שניתנו בדוחלהלן ריכוז סטאטוס יישום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להמשיך לפעול ליישום מכלול ההמלצות שניתנו וכן, לבקר את ההמלצות שלא יושמו  הינההביקורת  המלצת

  בשנית בעוד תקופה שתיקבע.

מספר 

 תהמלצו

 בדוח

 דוח השכרות היישום של ההמלצות ססטאטו

 בוצע  בוצע / מבוצע

 חלקית

 לא 

 בוצע

 לא רלוונטי /

 לבצע הוחלט לא

10 6 2 2 - 

C B A C B A C B A C B A 

2 3 1 - 1 1 - 2 - - - - 

100% 60% 20% 20% - 



  2019ביוני  12

 האפט יעוץ וניהול בע"מ זיו 27 קיבוץ נען

 צוות ביקורת פנימית בקיבוצים –( RASניהול סיכונים ) דוח –הקמת שכונת הכדורגל 

 

 ומסקנותסיכום  .5

ועל פי לוח הזמנים הראשוני עתיד היה  2013החל באוקטובר  יחידות דיור 76בניית ל, הכדורגל שכונת פרויקט

אוקטובר  ,הביקורתתחילת עם סיום מסירת הבתים וכניסה לשנת בדק. נכון למועד  2016להסתיים בנובמבר 

על  ידי המעורבים בפרויקט: מבוצע הסתיימה. מבדיקתנו עולה כי תהליך פיקוח ובקרה  טרםבניית השכונה  2018

הדיירים מעורבים בתהליך  .ועוד , יו"ר הקיבוץ, חברת הניהול, יו"ר המינהלת, נאמן, גזבריתהפרויקט מינהלת

  ים הבאים.לשפר את הליך הבנייה בפרויקט יאפשר ומסקנות הביקורתההמלצות בחינת  .הבנייה ובהתנהלות

 להלן ריכוז המלצותינו, כפי שניתנו בגוף הדוח:

 בדוח הפרק

 מספר

 ההמלצות

 בפרק

 ההמלצות דירוג

A B C 

 - - - - כללי  4.1

 - - - - מבנה ארגוני  4.2

 - 1 2 3 מנהלת הבניה  4.3

 - - 1 1 בחירת הקבלן המבצע  4.4

 - 5 1 6 הצטרפות לפרויקט הבניה  4.5

 - 2 - 2 ניהול כספי הפרויקט  4.6

 - 1 - 1 עמידה ביעדים  4.7

 - - 1 1 פקוח ובקרה  4.8

 - 1 - 1 סכום ומסקנות לעתיד  4.9

 - - - - מעקב ובקרה אחר יישום המלצות דוח קודם  4.10

 - 01 5 15 המלצות כ"סה

 תמצית המנהלים מצורפת בנספח א'.

 פנימית מבקרת – אורית פורד: ידי על נערך

 ,רב בכבוד        

 האפט זיו        

 מ"בע וניהול ייעוץ
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 ריכוז ממצאים והמלצות –נספח א' 

 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

 מנהלת הבניה

1.  

הרכב המינהלת שנקבע בהנהלת הקהילה אינו תואם את 

שנקבע בהסכם תאום וניהול הבניה. כמו  ההרכב המינהלת

כן, נקבע בהסכם התיאום כי מנהל חברת הניהול ישמש 

כנציג הקיבוץ, שלא בהתאם להחלטות הנהלת הקהילה. 

אשר  מהדייריםבעבר מונה נציג נוסף בשם הקיבוץ שאינו 

. ממועד זה לא 2015בחר לעזוב את מנהלת הבניה במאי 

ו כן, במהלך הפרויקט כמ מונה נציג נוסף בשם הקיבוץ.

 תחלופה גבוה של נציגי הדיירים. ההיית

, לדיירים יםמקורבמינוי בעלי תפקיד / נציגי ציבור ה

 םחושף את בעל התפקיד לאפשרות של ניגוד ענייני

 .גולפגיעה באינטרסים של הקיבוץ אותם אמור לייצ

מומלץ לבחון לפני תחילת פרויקט הבניה הבא 

ומספר חברי המינהלת  את הרכב המינהלת

הנדרש לשם ייצוג כל הצדדים וביצוע עבודה 

אפקטיבית ולעגן את ההחלטה בכתב. כמו כן, 

מומלץ לבחון האם נכון שמנהל חברת הניהול 

ישמש כנציג הקיבוץ במינהלת, למנות נציג 

ציבור שאינו בעל תפקיד ולמנות בעלי תפקידים 

סף . בנולדיירים יםמקורבונציגי ציבור שאינם 

 הדייריםמומלץ לפעול לצמצום תחלופת נציגי 

במנהלת. במקרה של החלפה מומלץ לבצע 

 אותה באופן מדורג.

B 

הרכב המנהלת השתנה כפי שצפוי 

שיקרה בפרויקט מתמשך כזה. יצוג 

נכון שיוגבלו מספר  –הדיירים 

חלפות. מקובל ורצוי שנציג הקיבוץ ה

)גזברית( לא תהיה מקבוצת ההורים 

 של הדירים. 

מנכ"ל תקומה בפועל לא הוגדר כנציג 

 הציבור.

2.  

בדיקתנו עולה כי התקבלו החלטות על ידי המינהלת שלא 

נאכפו בשלמותן כגון: מועד לביצוע שינויים במבנה, 

 . ועוד, צבע חיצוני םתכנית חשמל, סוג וצבע התריסי

חברת הניהול יעמדו ו יש להקפיד כי הקבלן

בהחלטות המינהלת. כמו כן יש לקבל את 

 אישור המינהלת לחריגה מהחלטות שהתקבלו. 

 

 

 

A 

מקובל, ההמלצה הועברה על ידי )יו"ר 

המינהלת( ליו"ר המנהלת של 

בהן הקפדה על פרק  הפרויקט החדש

שינויי דיירים, צמצום דרגות הבחירה 

בצוע עבודות נוספות לדיירים, 

בהתאם לרצון הבונים לאחר מסירת 

 הבתים.
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

3.  

בחוזה  בין הקיבוץ לחברת הניהול לניהול פרויקט הבניה 

ב"קו הכחול", נקבעו דרכים ואורגנים לישוב סכסוכים. 

בהסכם המשולש בין חברת הניהול, הדיירים והקיבוץ, 

( ובו נכתב 21.1קיים סעיף העוסק בישוב מחלוקות )סעיף 

כי "הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת לפתור ביניהם בצורה 

ת ו/או אי הסכמה שתתגלע הוגנת ובתום לב כל מחלוק

ן יכלומר, לא נקבעו דרכים לישוב סכסוכים ב ביניהם".

 חברת הניהול, הדיירים והקיבוץ. 

בנוסף, בהגדרת תפקיד המינהלת אין התייחסות לנושא 

המינהלת וישוב על החלטות  דייריםערעור חברים או 

 סכסוכים.

מומלץ לקבוע גופי בוררות לישוב סכסוכים בין 

חברת הניהול, הדיירים והקיבוץ. כמו כן, יש 

לקבוע דרכים לערעור חברים או בונים על 

החלטות המינהלת וישוב סכסוכים וכן את 

 תהליך הטיפול בערעור.

A 

יש לבקש את התיחסות עו"ד המלווה 

אקטואלי על את הפרויקט. הנושא 

 רקע העיכוב הקיים.

 בחירת הקבלן המבצע

4.  

מעיון בפרוטוקולי המינהלת ובשיחות שערכה הביקורת 

עולה כי צוות המכרז לבחירת הקבלן לא העביר את המידע 

 הנחיות משרד הבינוי והשיכוןעל סיווג הקבלן בהתאם ל

 וחוות הדעת המשפטית שהתקבלה על הקבלנים למינהלת.

יש לוודא כי בתהליך בחירת קבלן/נותן שירות 

אחר יוצגו לצוות מכרזים ולמינהלת כלל 

הנתונים הרלוונטיים לתהליך הבחירה לרבות 

עמידת הקבלנים בתנאי הסף במכרז וחוות 

הדעת של היועצים המשפטיים שליוו את 

ההליך. כמו כן, יש לצרף את המסמכים 

 המוצגים בישיבות כנספחים לפרוטוקולים.

בנוסף, מומלץ להוסיף למדדי השוואה משקל 

 לחוות דעת משפטית ולעמידה בתנאי הסף.

A 

מכרזי הקבלנים היו  ,לא מדוייק

מסודרים ביותר ונוהל על ידי פורום 

 מכרזים ייעודי.

 הצטרפות לפרויקט הבניה
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

5.  

. 9.10.2014ביום  דייריםפורסמו להבניה עלויות אומדני 

עודכנו (  29.10.2015הקבלן )עד החתימה על ההסכם עם 

נדרשו להחליט על דיירים העלויות מספר פעמים. ה

כניסתם לפרויקט בהסתמך על אומדן העלויות הראשוני 

שפורסם על ידי הקיבוץ. לאחר ההתקשרות עם הקבלן 

וסגירת רשימת הדיירים בפרויקט, התברר שעלויות 

מעיון בממוצע.  26% -הבנייה נמוכות מהאומדנים בכ 

משיחות שערכה הביקורת עולה כי רוטוקולי המינהלת ובפ

ישנן משפחות שבחרו שלא להיכנס לתהליך הבניה )במועד 

מתן האומדן על ידי הקיבוץ( מחשש שלא יעמדו בעלויות 

 הבניה. 

מומלץ לאפשר לחברים להחליט על כניסתם 

לפרויקט הבניה  לאחר פרסום כלל הדגמים 

 ידי הקבלן. ואומדן עלויות הבנייה שיינתן על

 

 

 

 

 

 

B 

דרגות החופש להשתחרר מהפרויקט 

במחיר )נתן פתרון  5%עקב שינוי 

לשינויי מחיר בלתי צפויים(. המכרז 

, מונע סטיית FIX PRICEלבניה הינו 

 מחיר בלתי מוסכמת על ידי המנהלת.

בישיבת הנהלה הוחלט שלא לקבל את 

ההמלצה, המלצה אינה תואמת את 

 החיים.

6.  

המיועדים לבניה דיירים איתנות פיננסית ל ביצוע בדיקת

בשכונה החדשה כשנתיים לפני מועד תחילת בניית הבית, 

חושפת את הקיבוץ לאפשרות של אי עמידה בתשלומים 

הנדרשים לבנייה עקב שינוי במצב הכלכלי של המשפחה, 

 פשרות של בתים לא מבונים בשכונה.ולפיכך לא

סמוך מומלץ לבצע בדיקת איתנות פיננסית, 

ככל שניתן, למועד תחילת הבנייה או לבחון 

אפשרות לבדיקה חוזרת במידה ומועד תחילת 

 הבנייה נידחה בתקופה ארוכה.

 

B 

 -התהליך מורכב וממושך כשמדובר ב

 בתי אב ובוצע בהלכה 76

7.  

פרויקט בניית שכונת הכדורגל הינו פרויקט בנייה 

מרוכזת. בתחילת הפרויקט נדרש משרד האדריכלים 

הוגשו מבדיקתנו עולה כי לבסוף לתכנן שלושה דגמים. 

וזאת בניגוד  דגמים שונים 12-בקשות להיתרי בניה ל

 .להחלטת המינהלת

מומלץ לקבוע מספר דגמים לפרויקט )ביניהם 

למספר מינימלי של  דגם בר השגה( בהתאם

 שבחרו בדגמים.דיירים 

 

B 

כך בוצע, נבחר צוות ייעודי לדגם בר 

 הקרין על לוז הפרויקט. –. נכון השגה
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 צוות ביקורת פנימית בקיבוצים –( RASניהול סיכונים ) דוח   –שכונת הכדורגל הקמת 

 

 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

8.  
 הדייריםבין הנאמן, חברת הניהול, )נאמנות ההסכם 

 . בלבד דייריםהחתום על ידי שהוצג לביקורת ( והקיבוץ

יש להחתים את הנאמן, חברת הניהול והקיבוץ 

 על הסכם הנאמנות כנדרש. 
B 

הסכם נחתם בן הנאמן, חברת הניהול 

 והקיבוץ.

9.  

לחתום על כתב נדרשו ברי רשות(  18) דייריםבני זוג של 

משפץ /התחייבות להעדר זכויות בבית בן זוג החבר הבונה

מרבית . נמסר לביקורת כי מגוריו על חשבונו בקיבוץ בית

 ברי הרשות לא חתמו על המסמך.

יש להחתים את כל ברי הרשות בקיבוץ על כתב 

 התחייבות הנוגע להעדר זכויותיהם בנכס.
A 

 רים בתקומה.יבוצע, נמצא בתיק הדי

10.  

החברה המנהלת והקבלן לא עמדו בלוחות הזמנים 

שנקבעו על ידי המינהלת לבצוע שינויים במהלך הבניה. 

קבעה מועד לשינויים בעבודות  לדוגמה, המינהלת

בקשו מהקבלן לבצע שינויים לאחר הדיירים  .אלומיניום

את  הקבלן אישור המועד שנקבע על ידי המינהלת.

ידוע חברת הניהול )המפקח( והמינהלת מה השינויים ללא 

שגרם לעיכוב בפרויקט. מבדיקה ושיחות שערכה 

 דייריםהביקורת נמצא כי היו מקרים בהם לא ניתן ל

אומדן לעלות השינוי וכי חלק מהשינויים לא נחתמו 

 , הקבלן  או החברה המנהלת כנדרש. הדיירלאישור על ידי 

יש לבצע שינויים במהלך הבניה בהתאם ללוח 

הזמנים שנקבע ולבצע  את השינויים בתוכניות 

בידוע ובאישור חברת הניהול והמפקח. כמו כן, 

ת אין לבצע שינויים ללא קבלת אומדן עלו

מהקבלן וחתימה לאישור בצוע השינוי על ידי 

 וחברת הניהול. דיירהקבלן, ה

 

 

 

  

B 

מקובל, המלצתי לפרויקט הבא להדק 

ירים ולו"ז לאישור יאת נוהל שינויי ד

השינוי ורשימת תפוצה לידוע על 

 השינויי.

 ניהול כספי הפרויקט

11.  

"המחאות לביטחון" לתקופת הבניה והבדק להבטחת 

. דייריםלאירועים בלתי צפויים לא נגבו מראש מהכיסוי 

נגבו המחאות  2019במהלך הבניה ונכון לחודש מרץ 

. דיירים 26-)לא התקבל המחאות מ דיירים 47-לביטחון מ

נמסר לביקורת על ידי גזברית הפרויקט כי חברת הניהול 

להפקיד המחאת ביטחון  דייריםיש לדרוש מה

 כנדרש בהסכם לפני תחילת הבניה. 

B 

ההמלצה מקובלת, נדרשת הפקדת 

תשלומים כולל המחאות לבטחון. 

 הבעיה משמעתית ולא חוזית.
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

לפני קבלת אישור דיירים אינה נותנת מפתח לבית ל

"המחאות לביטחון". מבדיקתנו מהגזברית על קבלת 

שקיבלו מפתח לביתם העבירו  דייריםעולה כי כל ה

 "המחאות לביטחון" לפני קבלת המפתח.

מחייב ניהול ומעקב שוטף, דיווחים 

לדיירים שלא עומדים בלוח 

התשלומים ומניעת משבר אמון גדול 

 מהקיים.

12.  

בחודש נובמבר  4בתים קיבלו טופס  48מבדיקתנו עולה כי 

, לפני סיום פיתוח התשתיות ומסירתם לדיירים. נכון 2018

ים מבין הבתים האמורים בת 6רק  2019לחודש פברואר 

בהתאם לחוק הארנונה של המועצות מאוכלסים. 

 6האזוריות, באפשרות בעל נכס לא לשלם ארנונה במשך 

איוש בית או שיפוצו לאורך כל  חודשים במקרה של אי

שאינם  נכסים 42-תקופת הבעלות על הנכס. כלומר, ל

 . 2018מאוישים נרשמו חודשי אי תשלום ארנונה מנובמבר 

יש לפעול מול המועצה לקבלת פטור מתשלום 

( עד מועד 4ארנונה )לבתים שקבלו טופס 

 כניסתם לבתים.

 

 

 

 

B 

 טופול ללא הצלחה.

 

 

 ההמלצה מקובלת

 עמידה ביעדים

13.  

אושרו בצוות ניהול יעדים לשכונת  24.03.2013בתאריך 

הכדורגל. היעדים נכתבו על ידי יו"ר המנהלת ומנכ"ל 

כאמור, מרבית היעדים יושמו. מלבד חברת הניהול. 

עבודה אל מול לוח זמנים שיתעדכן מעת לעת, שקוף 

למנהלת ולצוות ניהול. מבדיקתנו עולה כי העדכון האחרון 

 . 08.05.2017ללוח הזמנים התקבל במנהלת ביום 

לבנית הבתים זמנים ה לוחאת  לעדכן יש

במהלך הפרויקט. כמו כן,  לעת מעתוהתשתיות 

על דיירים וה ניהול צוותאת המנהלת,  לידעיש  

 שינוי לוח הזמנים.

 

 

B 

 מבוצע

 פיקוח ובקרה
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה

יו"ר המנהלת  - מבוקרים תגובת

 היוצא

14.  

מבדיקתנו עולה כי לא ניתן דיווח בתדירות קבועה על 

התנהלות פרויקט בנייה להנהלת הקהילה, הנהלה 

העסקית, הדיירים וחברי הקיבוץ לרבות קצב התקדמות, 

 בעיות לא מתוכננות ועוד.

מומלץ לתת דיווח בתדירות קבועה על 

הבניה, להנהלת הקהילה התנהלות פרויקט 

 והנהלה העסקית, הדיירים והחברים.

 

A 

 בוצע

 סיכום ומסקנות לעתיד

15.  

עריכת משוב לבחינת שביעות רצון הדיירים והעוסקים 

בפרויקט שכונת הכדורגל עשויי לשפר, לייעל ולחסוך זמן 

 ומשאבים לקראת פרויקט הקליטה והבנייה הבא.

רצון דיירי מומלץ לערוך משוב לבחינת שביעות 

שכונת הכדורגל והעוסקים בפרויקט מתהליך 

הבניה. בנוסף מומלץ לבחון את ההצעות 

והמסקנות שעלו משיחות שערכה הביקורת  

 ולבנות תכנית לשיפור לקראת הבנייה הבאה.

B 

לתשומת לב יו"ר הקיבוץ, יו"ר 

הנהלת ומנהלת הדיור לקראת 

 הפרויקטים הבאים.
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17/4/2019  

 

 אורית שלום,  

 קראתי את הדוח, ואני שמח שעמדנו על עריכתו לעת הזו. 

 בימים אלה אנחנו ממש מתחילים להתארגן לבניית שכונות חדשות. 

 הדוח באמת מטפל בהרבה מהנושאים שמעסיקים אותנו, 

 ובטוח שיתרום לנו. 

 העברתי אותו לחיים דמיר, והוא מתכוון להתייחס אליו. 

 הערה אחת: למיטב ידיעתי העברות הכספים לנאמנות 

 לא היו אצל כל המשתכנים על פי ההחלטות, וגם לא 

 השיקים לביטחון, אותם בטעות לא לקחו עם תחילת הפרויקט, 

 והיום אנחנו עם מספר משתכנים ללא שיקים לביטחון חתומים. 

 

 בברכת חג שמח  

 נמרוד זיו 

 

19/5/2019 

 שלום

 

 מצ"ב טיוטת דוח הביקורת עם התייחסותי.

ביני ובין יגאל זליגמן, ועודד  –התקיימה מספר פעמים  –הצגת לקחים שנאספו על ידי לאורך הפרויקט ל הפגיש

 רובין.

 �😊�מצורף רשימה ללקחים 

 משאיר לשיקול דעתך, כיצד לשלב רשימת הלקחים המודפסים ושבכתב יד !

 בהצלחה בביקורת

 

 בברכה

 חיים דמיר 
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