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מבוא.1

אמורים להיות מתוחזקים המועצהבתחום חינוך המוסדות ם בהם פועליםמבניה
ברציפות הםבבטוח ונאותשימוש לאפשר לשמור על ערכם ועל מנת , כהלכה

פעולות תחזוקה:ם עיקריים שלבין שני סוגילהבחין ניתן .לאורך זמןו

המתגלות במהלך השימושתקלות שנועדה לתת מענה מיידי ל-ת שבר תחזוק
דליפות מהגג, רטיבות בקירות, , וביובמיםתשתיות בתקלות , כגוןבמבנההשוטף 

.כיו"בו, שעריםתקלות בחלונות,שברים בחשמל, מערכת הובניםמזגתקלות ב

:כגון, מראשבאופן מתוכנן המבנה שיפוץ ושדרוג עבודות הכוללת -מנעתתחזוק
,וחלונותצביעה, החלפת ריצוף, החלפת דלתותאיטום גגות, חידוש תשתיות, 

.כיו"בשדרוג אולמות ספורט, והתקנת לוחות ועזרי לימוד, שרותים, תאי שיפוץ 

עשויה לצמצם את היקף המבוצעת בתדירות הנדרשת תחזוקה מונעת נאותה 
ף במבנה ו, ולאפשר שימוש רצנהשהמהלךבבאופן שוטף המתגלות התקלות 

התדירות   את פחית עשויה להנאותה תחזוקה שוטפת מאידך, . בהתאם לייעודו
.  חיסכון במשאביםהביא ללובמבנהיסודיותשיפוץ ביצוע עבודות באו את הצורך 

שוטפתאחריותמוטלתהמקומית רשותעל הבחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע,  כי 
,  וסדיררציףבאופןמוסדות החינוך מבנישלוהבטיחותהתקינותלהבטחת

שוטףבאופןבטיחותייםותיקוניםשיפוצים, ביתבדקלתכנןובהתאם לכך עליה 
.לביצועםלדאוגו

מסד נתונים להכין , בין היתר, נדרשנאותה של המבנים התחזוקלצורך ביצוע 
להכין מקצועי ומיומן,אדםוכוחמשאביםלנושא להקצות , םמצבלגבי מעודכן 

לערוך תחזוקה מונעת, פעולות לבצע לתכנן ותחומי אחריות,להגדיר ונוהלי עבודה 
במוקד שהתקבלו פניות , לתת מענה לשברתקלותלאיתור סדורות בדיקות שטח 

.תקלות דחופותטיפול מהיר בבעיות או ולקבוע סדרי עדיפויות שיבטיחו ,העירוני

במועצה,חינוך המוסדות מבני של התחזוקהת אופן הביקורת נועדה לבחון א
,אופן יעיל וחסכוניומתבצעת בלוודא שהיא נותנת מענה הולם לצרכיםבמטרה 

.מחייביםההנהלים ההנחיות ותוך הקפדה על 

נערכו וומסמכים רלוונטיים,תיקים, דוחות הלי עבודה, ונסקרו נבמהלך הביקורת 
,ן הגזברסגהמועצה, גזברובכלל זה , נושאהמטפלים בעם בעלי תפקידים פגישות 

מדור בתי תמנהלמנהלת אגף חינוך, סביבה, המנהלת אגף איכות מנהל הרכש, 
,תחזוקהמנהל מחלקת מנהל המוקד העירוני, מדור גני ילדים, , מנהלת ספר

. ועובדים נוספים, על תחזוקת מוסדות חינוךהאחראי ן מנהל מחלקת תחזוקהסג

טיוטת הדוח הועברה כמקובל לעיון המבוקרים, על מנת לקבל את התייחסותם 
הביקורת.המלצות לממצאים ול
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עיקרי הממצאים וההמלצות.2

:הדוחבסעיפיהופעתםסדרלפי,  הביקורתוהמלצותהממצאיםעיקרילהלן

כוח אדם

כולל מנהל המחלקה, עובדים5תחזוקה לקתהביקורת הועסקו במחעריכת במועד .1
נועד הדבר כיביקורת הוסברלחיצונית המספקת שירותי אחזקה. החברבאמצעות 

גמישות למועצה ולאפשר של העובדים, להבטיח מיומנות ורמה מקצועית גבוהה
דרג בכולל ) 8מתוך 5(להעסקת רוב עובדי מחלקה ,הביקורתלדעת תעסוקתית. 

בנותןמתמשכת תלותכגון ות להיות השלכות נוספות, עלול,מיקור חוץבניהוליה
. , ועודלעובדי מועצהתיאום בין עובדי קבלןבעיות ב, אובדן ידע ארגוני, שירותה
מסודר תהליך לקיום גיבוש מסמך מדיניות או לביקורת לא נמצא תיעוד מהלך הב

באמצעות מיקור חוץ.הפעלת מחלקות המועצה גע לבנוקבלת החלטותשל 

תייחס בין היתר להיבטים הבאים:תבנושא, שברורה מומלץ לגבש מדיניות 

,באותן מטרותעמידההלבחינתדרכיםהוחוץלמיקורפעילותהוצאתלותמטרה*
,חוץמיקורהתקשרות באישורהנדרש להסמכויותמדרגה והחלטהקבלתאופן*
,ם ההתקשרות עימוהסכקביעת ולהחיצוני שירותהנותןלבחינתתהליכים*
,חוץלמיקורהשהוצאפעילותמכלול העלפנימיים ובקרהמעקבמנגנוני*
,בהתחייבויות המועצההעמידלמיקור חוץ שיבטיחו חלופייםמנגנונים*
.חוץבמיקורתומבוצעהתיופעילוהשלהארגוני ידעהלשימורתכנית*

יש יתרון רב מאוד כי מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח
שכרעם שוחקת, ,מדובר בעבודה פיזיתמאחר ובקבלת שירות זה במיקור חוץ

נערכת , מצויןעם החברה האמורה הממשק לדבריה, ותחלופה גבוהה.לא גבוה
תחלופה השירות התקבל במקרים בהם נדרש לבצע , ובקרה על קבלת השירות

רק לא נטיווהנושא רלשהאגף ציינה מנהלת ארגוני הידע השימור לגבי כנדרש.
יש לפתחה במועצה.שנקודה חשובה אכן זו ו,  למיקור חוץ אלא לכלל הארגון

הוא קריטי הארגוניהידעמנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטה כי נושא 
סרבולנוצר פעםלא, והמבנהשלהתחזוקתית" ההיסטוריה"אתלאבדלאוחשוב ש

.בעברשבוצעוהעבודותאתהכיראשרגורםהיהשלאבגלל סחבתוא

מדור נפרד לתחזוקת מוסדות חינוך, ועובדי המחלקה נמצא לא במחלקת תחזוקה .2
מצבת כוח שבמקביל לתחזוקה הכללית של היישוב.  לביקורת הוסבר נושא בטיפלו 
.זהנושאלרק הקצאת עובדים ייעודיים אינה מאפשרת הבמחלקהאדם 

מומלץ לבחון אפשרות להקצאת עובדי תחזוקה ייעודיים לטובת מוסדות החינוך 
.מענה מהיר לתקלות שוטפותעל מנת להבטיח מתן 
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לעיתים נוצרו חילוקי דעות בין עובדות אגף חינוך שדרשו טיפול מהיר נמצא כי .3
עובדי מחלקת תחזוקה שהסבירו כי הם מטפלים בין לחינוך, הבתקלות במוסדות 
ת תחזוקה סגן מנהל מחלק.הקשורים לתחזוקת היישוביותר בנושאים דחופים 

מסר לביקורת, נוספיםתפקידיו האחראי על תחזוקת מוסדות חינוך בנוסף לשהיה 
ולדעתו,תחומים קשה לו לטפל בתדירות הנדרשת עקב עומס עבודהכי במספר 

סגן מנהל ציינה שמנהלת אגף איכות הסביבה י כוח אדם. חסרים במחלקה תקנ
מנתב את העבודה בהתאם לצרכים ולסדרי העדיפויות ומטפל ת תחזוקהמחלק

.כמעט ולא מגיעה לביצוע תחזוקה מונעתהמחלקהובעיקר בקריאות שוטפות, 

תקני כוח האדם במחלקת תחזוקה ם שלאת התאמתלבחון הביקורת המליצה 
את הצורך בעדכון הגדרות התפקיד של העובדים. כן לצרכים הקיימים,  ו

שניםמזהקיימיםכי ,מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח
לדבריה, .יתיותיהבעאתמשקפיםהדוחוממצאיתחזוקהבמחלקתאדם וחכפערי

שהעלהבעיההפתרוןלעם מנהלת משאבי אנוש ל"מנכהבראשותדיוניםהתקיימו
בהערכותו, והסתמן קו מנחה בנושא,חינוךבאגףאחזקהבאישבצורךחינוךאגף

.תחזוקהלקתמחמנהלסגןלשהתפקידהגדרתאתלשנותהיא נדרשה זו

רבות לביצוע עבודות הזמנותמוציאות ןהעובדות אגף חינוך מסרו לביקורת, כי .4
תן. העובדות ציינו שאין להן ידע עבודמשעותנושא חלק נכבד למקדישות ותחזוקה 

בעל ידע טכני יוכל לסייע חינוך והכשרה בנושאים טכניים, ואחראי תחזוקה באגף 
מסרה לביקורת כי להערכתה צריך להוסיף לאגף חינוך נהלת אגף מרבות בנושא. 

שירכז את הטיפול בנושא.,חינוךמוסדותתתקן לתפקיד אחראי תחזוק

הביקורת המליצה לשקול העסקת אחראי תחזוקת מוסדות חינוך באגף חינוך  
כפי שהיה בעבר,  על מנת לשפר ולייעל את הטיפול בנושא.  

ף חינוך כי לאחרונה נקלט באגף אחראי מנהלת אגבתגובתה לטיוטת הדוח ציינה 
לבדוהוא אינו יכול לעשות את העבודה כי הדגישה תחזוקת מוסדות חינוך, אולם 

קבל תגבור תמציינה שמנהלת האגף עזרה צמודה ובתדירות גבוהה. הוא זקוק לו
לחזק את ומסד לנדרש ו,ויש צורך ביותר מכך,יום אחד בשבועממחלקת תחזוקה 

, גם אם יש עובד אחראי האמון על הנושא של אגף איכות הסביבההקשר והתמיכה
באגף חינוך.

של אחראי עבודתומנהלת מדור גני ילדים ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי 
היקףעללבדו להשתלטיכולאינותחזוקת מוסדות חינוך באגף ניכרת,  אך הוא 

פעמייםלפחותחזוקהתממחלקתתגבורוללצוותישהלדעת, וגדולכהעבודה
.קיץהחופשתמהלך בשלוש פעמים בשבוע ,  והלימודיםשנתבמהלךבשבוע

מחלקת תחזוקהמבנושא את צרכי אגף חינוך בקבלת תמיכה שוב לבחון מומלץ 
, ולעגן את היקף ואופן קבלת הסיוע הולמתבמטרה להבטיח הקצאת משאבים 

בהוראות העבודה של נוהל האיזו.
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ותכניות עבודהנהלים 

לא היתה מעורבת בהכנת הנוהל בנושא מנהלת מדור בתי ספרלביקורת נמסר כי .5
.11.11.14תחזוקת מוסדות חינוך, שעודכן לאחרונה בתאריך 

מומלץ כי הכנה או עדכון נוהל עבודה יבוצע בשיתוף ותיאום עם כל הגורמים 
המטפלים בנושא,  כולל עובדות אגף חינוך.

יש לבצע ביקורת מנע בבתי ספר נקבע כי בנושא "תחזוקה כוללת" האיזו נוהל ב.6
קבע שבנוהל בנושא "תחזוקת מוסדות חינוך" נואילו של פעם בשבועיים, בתדירות

לערוך ביקורות בבתי הספר בתדירות של פעם בחודש.  כי יש 

. כפי הנדרש,הלי האיזוונהוראות העבודה באת ולהתאים עדכן מומלץ ל

תקופתיות תכניות עבודה לא נמצאו מחלקת תחזוקה בואאיכות הסביבהאגף ב.7
תכנון יצוין כי בנספח לנוהל הוצגה טבלה ל.תחזוקת מוסדות חינוךבנושא

כלשלא נעשה בה, במהלך השנההנדרשות המונעת אחזקה הלותופעוביקורות ה
שנתית לביצוע הבדיקות שיש לבצע כמו כן,  לא נמצאה תכנית עבודה רב. שימוש

שנים.5או 3כל החינוך בלוחות החשמל במוסדות 

להנחות את אחראי תחזוקת מוסדות חינוך להגיש בתחילת כל שנת מומלץ 
מתוכננות לימודים למנהלת האגף תכניות עבודה תקופתיות לביצוע ביקורות 

.  ופעולות אחזקה מונעת במוסדות החינוך,  כנדרש עפ"י הנוהל

מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי לאחר חפיפה קצרה של העובד 
תחזוקה הרלוונטיים, השנקלט כאחראי תחזוקת מוסדות חינוך עם עובדי מחלקת 

לומד העובד את צרכי המערכת תוך "כדי תנועה", ובין המשימות נכללים גם 
בדיקה, רענון, מיסוד ועדכון נהלי האיזו.  

בגני ילדיםעבודות תחזוקהביצוע 

כי עובדי מחלקת תחזוקה ערכו ביקורים שוטפים בכל גני הילדים ביישוב נמצא.8
בעיקר באמצעות המוקד העירוני.שהופנו למחלקה, רבותקריאות לצורך טיפול ב

המחלקה ביקורים יזומים בגני הילדים אחת לחודש ל ידילעומת זאת, לא נערכו ע
דוחות לא הועברו ו,במסגרת בקרה מונעתוד מועדמבעלצורך איתור תקלות 

.,  כנדרש עפ"י הנוהלבקרה ומעקבצורך ללמנהל מחלקת תחזוקהחודשיים בנושא 

מומלץ להקפיד על ביצוע ביקורים יזומים בגני הילדים בתדירות של פעם בחודש, 
, איתור תקלות מבעוד מועד במסגרת בקרה מונעתומתוכננות ביצוע בדיקות לצורך 

.מילוי דוח ביקור חודשי באמצעות הטופס שנקבע בנוהלועל 

מנהלת מדורללמנהל מחלקת תחזוקה ועוד מומלץ, שטופס הדיווח האמור יועבר 
גני ילדים לצורך מעקב ובקרה, וישמש גם את אחראי תחזוקת מוסדות חינוך 

לבדיקת תיקון הליקויים במהלך הביקור החודשי הבא.
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לקראת החורף הילדים סיורים בגנייםתחזוקה עורכעובדי הכי לביקורת נמסר .9
שבמהלכם מנקים את המרזבים והגגות, וכן לקראת הקיץ לצורך ניקוי המזגנים.  

רישום מרוכז של המועדים בהם ת תחזוקהמועד הביקורת לא נמצא במחלקב
, או תכנית עבודה שבה הן נכללו.  האמורות בכל אחד מהגניםנערכו העבודות 

מומלץ לכלול את העבודות התחזוקה האמורות בתכניות העבודה, ולנהל רישום 
מסודר של המועדים בהם נערכו העבודות בכל אחד מהגנים,  לצורך תיעוד ובקרה.   

ביצוע עבודות תחזוקה בבתי ספר

בנוהל נקבע, כי לאחר תיקון כל הליקויים שהתגלו בסיורים החודשיים בבתי .10
.נוספת ע"י עובד מחלקת תחזוקהביקורת תבוצעהספר, 

הסיור החודשי עריכת נוספת תבוצע במסגרת הביקורת הבנוהל כי ציין מומלץ ל
הליקויים כל את תיקון גם יבדוק במהלכם של אחראי תחזוקת מוסדות חינוך, ש

שצוינו בדוח החודשי הקודם.  

אחד מבתי הספר בתדירות אחראי תחזוקת מוסדות חינוך לא ביצע ביקורות בכל .11
ל ממצאי עא העביר דוחות חודשייםלוכנדרש עפ"י הנוהל,,של פעם בחודש

מוטלת עליו הסביר לביקורת כי העובד הביקורות באמצעות הטופס שנקבע לכך. 
לו זמן לא הותיר עבודה רבה בנושאים הקשורים לתחזוקת היישוב, ועומס העבודה

כי למרות ידיעת הדרגים הניהוליים נמצא. הספרבתי כל לערוך סיורים חודשיים ב
כנדרשחודשיים בבתי הספר על כך שבמשך תקופה ארוכה לא נערכים סיורים 

לא ננקטו צעדים שהביאו לשיפור המצב. , נוהלעפ"י ה

מומלץ להקפיד על עריכת סיורים חודשיים במוסדות החינוך כנדרש עפ"י הנוהל, 
ממצאי הסיורים באמצעות הטופס שנקבע לכך.הגשת דוחות חודשיים על על ו

דוח כי נמנע ממנו מחוסר זמן הסגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת 
רחב נושאים מכיוון שמחלקת תחזוקה מטפלת במגוון ופי הנדרש, כלבצע סיורים 

מלצה ההוא המליץ למנות עובד שיטפל רק באחזקת מוסדות חינוך, ולשמחתו ה
כולל הכנת לוח המלצות הביקורת הועלו בפני העובד, כי ציין גם הנ"ל התקבלה. 

גאנט שנתי, הקפדה על נוהלי עבודה, הגשת דוחות ביצוע לתחזוקת מנע בבתי ספר 
פניות מוקד.בטיפול להנחיות לטיפול בנושאים בטיחותיים והנחיות ובגני ילדים, 

באגףעובדקליטתבעקבותי מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, כ
וכן,המומלצותהביקורותאתלקייםישחינוךמוסדותתחזוקתעלהאחראיחינוך
.  הנוהלי"עפכנדרש, דוחותהגשתבאמצעותמסודרבאופןהביקורותלתיעודלדאוג

הנ"ל גם ציין שככלל ההמלצות בדוח הביקורת מקובלות וצריך ליישם אותן בפועל.



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

11

בנזילות מיםטיפול 

פעולות כי ,נקבע"טיפול בתלונות על נזילות במוסדות חינוך וציבור"בנושא בנוהל .12
דוחברישום "יתועדו , בגני ילדים ובבתי הספרובמרזביםניקוזיםבגגות, המנע ב
למנהלותהעבודהסיוםעםיוגששטופס שנקבע בנוהל, העל גבי "מונעתאחזקה

במועד הביקורת, לא נמצא באגף חינוך תיעוד חינוך.  אגףמנהלתלוהספרבתי
לקבלת דוחות מאבות הבית או ממחלקת תחזוקה על גבי הטופס האמור.

מומלץ להקפיד על הגשת הדוחות האמורים על ידי מחלקת תחזוקה ואבות הבית, 
. עפ"י הנוהלכנדרש

מנהלסגןיצאבנושא נזילות מים במוסדות חינוך פניהכי עם קבלת בנוהל נקבע, .13
הטיפולדרכיעלוידווחהמפגעאתיתעד, המפגעלאבחוןלמקוםתחזוקהמחלקת
כים באמצעות טופס דיווח מיוחד שנקבע בנוהל. עוד נקבע,הנדרשיאושננקטו
הנדסהאגףמנהל, הסביבהאיכותאגףמנהלת, או הגןס"הבילמנהלתיופץהטופס 

, במוסדות חינוךפניות בנושא נזילותנמצא, כי לאחר פתיחת .  חינוךאגףמנהלתו
טופס הלא הוקפד על תיעוד המפגעים ודיווח על דרכי הטיפול הנדרשים באמצעות 

גורמים שנקבעו בנוהל.כל הלהוא לא הופץ והאמור, 

מומלץ להקפיד על תיעוד ודיווח מסודר בנושא באמצעות הטופס שנקבע בנוהל.

הבעיותריכוזאתלידיוויקבלשנהמידימיפוייבצעהנדסהאגףכי בנוהל נקבע, .14
תקלותלמניעתהיקףרחבפרויקטלבצעהאםלבחוןכדי, השנהלאורךשטופלו
מחלקת תחזוקה נמצא תיעוד לכך שלא במהלך הביקורת .הנזילותבנושאחוזרות

.בנושאאגף הנדסה מסמך מסודר שלחה מידי שנה ל

הנדסה את ריכוז הבעיות שטופלו בנושא מומלץ להקפיד להעביר מידי שנה לאגף 
הנזילות,  כפי הנדרש.

אחדמקצועישגורםחשובכי מנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח
,חינוךאגף מהמגיעיםנזילות בנושא הדיווחיםכללאתירכז) תחזוקהאוהנדסה(
הדיווחאתשמעבירחינוךאגף לולאמקצועילגורםיגיעבנושא שהדיווח המליצה ו

.מדויקלאודיווח" שבורטלפון"שיוצרמה, הלאה

ניקיון בתי ספר

קבלני הניקיון, עלובקרהעל-פיקוחלבצעאחראיתתחזוקהבנוהל נקבע שמחלקת.15
בתי ספר.  נמצא כי הפיקוח על למנהלת מדורהניקיון יופנורמתעלואילו תלונות

ועל טיפול ,אבות הביתעבודתם של בתי הספר התבסס בעיקר על בניקיון רמת ה
בנושא. טיפול מחלקת תחזוקה התמקד בהטלת קנסות על שהתקבלו בתלונות 

וטיפול מדור בתי ספר כלל בירורים ומציאת פתרונות מול החברה.חברת הניקיון, 

תחזוקת י אחראי"הניקיון עקבלני על פיקוחהמומלץ לפרט בנוהל את אופן ביצוע 
ולבחון את הצורך בשינוי הגורם האחראי לבירור התלונות בנושא.   מוסדות חינוך, 
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שיפוצי קיץ

"יבתחילת כל שנה נפתח תב"ר לשדרוג מוסדות חינוך בסכום התחלתי, שהוגדל ע.16
בדיקת הרישום חינוך.ההגזברות במהלך השנה בהתאם לצרכים ולדרישות אגף 

כי בסוף כל שנה נותרה בהם ,העלתהשל השנים האחרונות בכרטיסי התב"רים 
שנים העוקבות מהלך השנעשה בה שימוש ב, ם משמעותייםמיסכוביתרה תקציבית

שנפתחו מידי שנה באותו נושא.החדשים בתב"רים שנעשה במקביל לשימוש 

תיבחן , מידי שנהתב"ר בנושא שדרוג מוסדות חינוךהמומלץ כי לאחר פתיחת 
, ובמידה ונותרה קודמתהנושא בשנה אותו התב"ר שנפתח בהאפשרות לסגור את 

.לקרנות הרשותבו יתרה תקציבית להעבירה 

ההמלצה את מקבל הוא ככלל גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, ש
.מיום פתיחתוממליץ לסגור תב"ר לאחר כשנתייםהוא ו, רים"לסגירה של תב

תקציב שיפוצי הקיץ יתבסס על צפי בלאי שנתי של מחלקת בנוהל נקבע, כי .17
במועד הביקורת, לא ועל צרכים ודרישות שנקבעו על ידי אגף חינוך., תחזוקה

על צפי בלאי גם נמצא תיעוד לכך שההצעה לניצול תקציב שיפוצי הקיץ התבססה 
ידי אגף חינוך.עלדרישות הצרכים והבנוסף לזיהוי שנתי של מחלקת תחזוקה, 

ך צפי בלאי ומומלץ שמחלקת תחזוקה תעביר במהלך הרבעון האחרון לאגף חינ
הקיץ.  שיילקח בחשבון במסגרת תכנון שיפוצי חינוך, השנתי של מבני מוסדות 

במועד הביקורת, לא נמצאו באגף חינוך קלסרים שנתיים בהם רוכזו כל המסמכים .18
סיכומי ישיבות שנערכו בנושא, הצעות ,קוליםהנוגעים לשיפוצי קיץ, כגון פרוטו

תקציב, טבלאות השוואה, תכניות עבודה, מסמכי התקשרות, תכתובות, וכיו"ב. 

,  נפרדקלסר כל שנה בבכל המסמכים הנוגעים לשיפוצי קיץ תייק את מומלץ ל
.בנושאעל מנת לשפר את רמת התיעוד והבקרה

לטיוטת הדוח, כי יפתח תיק משותף ייעודי מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה 
למחלקות לנושא,  ועד היום תויקו המסמכים בקלסרים שוטפים של כל מחלקה 

ובמנהל המסמכים הממוחשב.

, כל עבודות שיפוצי הקיץמחלקת תחזוקה תבצע פיקוח עלכי בנוהל האיזו נקבע,  .19
ות בינוי,  עבודלמעט בפרויקטים המנוהלים ע"י מהנדס בינוי ותשתיות, ושמלבד 

. לתחזוקההוגשו הצעות שעל סמך קבלנים שייבחרו ל ידיעכל עבודה תיעשה 
מטפלו, כמויותכתביבהכנתלאגף חינוך גיבוינותןהנדסהלביקורת נמסר כי אגף 

ל ידיעמטופליםלהיותאמוריםשהיואחריםובנושאים, גגותאיטום, בינויבנושאי
.חינוךמוסדותתחזוקתאחראיי"עטופלשבעברהצביעהנושאכגון,התחזוקה

ביצוע הפיקוח על עבודות שיפוצי הקיץ ובחירת הקבלנים, מומלץ להקפיד על 
לחילופין או מלבד בנושא בינוי, על ידי מחלקת תחזוקה כנדרש עפ"י הנוהל,  

בהתאם לצרכים. הנוהל הוראות לעדכן את 
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כי צוין2015לאחר שיפוצי הקיץ בשנת כהשנערהפקת לקחים פרוטוקול ישיבת ב.20
והכוונה מקצועית לגבי עבודות התחזוקה, וצורך ות צורך בפיקוח על העבודקיים 

שנערכה פרוטוקול ישיבת הפקת לקחים מבתוספת כח אדם בזמן שיפוצי הקיץ. 
כי במהלך השנה יושמו חלק מהלקחים שהופקו בשנה קודמת, עולה, 2016שנת ב
והצורך באיש תחזוקה שיהיה כפוף דרישה לתוספת כוח אדםהגם בשנה זו עלתה ו

על העבודות, ועריכת פיקוחצרכים, קבלת הצעות מחירהלאגף חינוך לאפיון 
בנוסף לחשמלאי שיבצע עבודות חשמל במוסדות החינוך. 

ובכלל זה , בפרוטוקולים האמוריםהלקחים שצוינו כל ם ויישהשלים את מומלץ ל
בחינת האפשרות להסתייע בעובדי מחלקת תחזוקה להכוונה ופיקוח על העבודות 

במוסדות החינוך.הנערכות 

אבות בית בבתי ספר

או היקף לבין מספר אבות הביתבבתי הספר היחס בין מספר התלמידים נמצא כי.21
"ס התלמידים וגם בבי605המונה "ס רבין המשרתם, אינו אחיד.  לדוגמה, בבי

כמו כן, בתיכון תלמידים, מועסק אב בית אחד במשרה מלאה. 358ונה ניצנים המ
תלמידים מועסק אב בית אחד במשרה מלאה, ובמוסד שלהבת המונה 1085שבו 
מועד משרה. ב130%בהיקף כולל של אבות בית2תלמידים מועסקים 448

הביקורת לא נמצא באגף חינוך מסמך הכולל קריטריונים לקביעת היקף המשרות
כי י משרד החינוך, בה צוין"לביקורת הוצגה חוברת שנערכה עשל אבות הבית.

כיתות א' עד ו' יש תקן לאב בית אחד.  נמצא, כי מספר אבות הבית 4.4עבור כל 
תקציב הכי לביקורת הוסבר המועסקים בבתי הספר אינו בהתאם לתקן האמור.

עובדי ניקיון, ומאחר וכיום אבות הבית עבור משרד החינוך מיועד גם המתקבל מ
לעובדי ניקיון.דמיועהאמורים חלק מהתקנים אינם עוסקים בניקיון בית הספר, 

מומלץ לערוך בדיקה מחדש של התקנים הנדרשים לאבות הבית בבתי הספר,   
על מנת לוודא התאמה לצרכים ולדרישות משרד החינוך. 

,ברוריםאחידים וקריטריונים התייחסות לשהבדיקה האמורה תכלולעוד מומלץ, 
כגון מספר כיתות או תלמידים, שטח ביה"ס, גיל המבנה, וכיו"ב.

לעבוד שעות נוספות במקום לקלוט אב הבית נמצא, כי לעיתים המועצה אישרה ל.22
חלק לביקורת נמסר כי. לאחר שהתברר שמשרתו אינה מספיקהעובד נוסף,

שיטה זו ,  ולעיתים עוזרשעות נוספות על פני קליטת לקבל מאבות הבית מעדיפים 
עדיפה, מכיוון שהוספת עובד נוסף עלולה לגרום לדברים "ליפול בין הכיסאות" 

כתוצאה מחוסר תיאום בין העובדים.

החלטה על תגבור אב הבית באמצעות אישור לעבודה בשעות נוספות, השמומלץ
תתקבל לאחר קבלת אישור מהנהלת בית הספר, אגף חינוך ומחלקת תחזוקה,  

בנוסף להעדפות אב הבית.,צרכי המוסדדרישות ולעל מנת להבטיח התאמה ל
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מועסקים אבות בית2בות הבית בבתי הספר אינו אחיד.נמצא כי אופן העסקת א.23
אבות בית 7-ו העירוני,באמצעות תאגיד החינוךמועסק כעובדי מועצה, אחד 

במיקור חוץ באמצעות חברת אחזקה חיצונית. מועסקים 

בהתאם מומלץ לגבש מדיניות אחידה לגבי אופן העסקת אבות הבית בבתי הספר
.הנדרשים, במטרה להבטיח עמידה בסטנדרטיםלהמלצות הגורמים המקצועיים

אבות בית 2-ל נמצא כי מחלקת משאבי אנוש העבירה מסמך הגדרות תפקיד .24
לעומת זאת, .  העירוניהמועסקים כעובדי מועצה או באמצעות תאגיד החינוך

תפקיד של אבות הבית שהועסקו ההגדרות לקביעת תיעוד במועצה לא נמצא 
באמצעות חברת אחזקה חיצונית.

, של אבות הביתתפקידהמסמך הגדרות ת האחזקה עותק מחברלקבל ממומלץ 
המועצה.לוודא התאמה לצרכים של בתי הספר ולדרישות במטרה 

, נוהל עבודה כתוב לאבות הביתלא נמצא אגף חינוך או במחלקת תחזוקה משרדי ב.25
שאמור לפרט את תחומי האחריות והמטלות השוטפות, ולהגדיר לוחות זמנים 

ח ובקרה, ועוד. לביצוע, דרכי דיוו

אחראי תחזוקת מוסדות בתיאום עםמומלץ להכין נוהל עבודה לאבות הבית
והנהלות בתי הספר.,  אגף חינוךחינוך

מידע לגבי תכנית עבודה שבועית או חודשית לאב הבית במטרה לא נמצא במועצה .26
למקד את פעילותו בנושאים החשובים ביותר לביה"ס, כגון ביצוע בדיקות שגרתיות 
של תקינות גדרות, שערים, דלתות, חלונות, אינסטלציה, שקעי חשמל, ריהוט, 

או החורף.  עזרי לימוד, וכיו"ב,  או ביצוע בדיקות מיוחדות לקראת חודשי הקיץ

בתיאום עם הנהלות בתי הספר תכנית עבודה תקופתית לאב הביתכין מומלץ לה
.נושאים לבדיקה ולוחות זמנים לטיפולשתכלול, ואחראי תחזוקת מוסדות חינוך

תקלות בנוהל האיזו בנושא תחזוקת מוסדות חינוך, לא הוגדרו סוגי או היקפי ה.27
הספר באמצעות אבות הבית,  יי בת"עבאופן עצמאי שאמורות להיות מטופלות 

כי כאשר התיקון לביקורת נמסר .גורמי המועצהלטיפול להעביר יש שהתקלות ו
ביה"ס רשאי להוציא הזמנה באופן עצמאי , חיצונימחייב הזמנה מספק או מקבלן

לצאת באמצעות המועצה.אמורה ומעבר לכך ההזמנה , 500₪עד לסכום 

תקלות שאמורות להיות מטופלות סוגי והיקפי האת מומלץ להגדיר בנוהל האיזו 
.גורמי המועצהלטיפול שיש להעביר תקלות ו,  אב הביתהנהלת המוסד ו"יע
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להגיש דוחות פעילות שבועיים או חודשיים יםנדרשאינם אבות הבית נמצא כי.28
גם לעובדי המועצה לאחראי תחזוקת מוסדות חינוך או למנהלת מדור בתי ספר. 

בתי הספר.נהלותהלא היה ידוע אם אבות הבית נדרשים להגיש דוחות פעילות ל

הבית,  ותמומלץ כי בהתאם לנושאים לבדיקה שייקבעו בתכנית העבודה של אב
יוכן טופס דיווח פרטני לגבי כל כיתה, קומה, מקלטים, חצרות, מתקנים, וכיו"ב,  

שיבטיח כיסוי מלא של מבנה המוסד ויאפשר לערוך מעקב ובקרה נאותה. 

שבועי או חודשי באמצעות הטופס,   דוח הגיש מומלץ להנחות את אבות הבית ל
, שיועבר במוסדריכים להתבצעבו יצוינו הליקויים והתיקונים שבוצעו או שצ

.במועצהאחראי תחזוקת מוסדות חינוךנהלת בית הספר עם העתק להל

הליקויים שצוינו כל עוד מומלץ, שאחראי תחזוקת מוסדות חינוך יוודא את תיקון 
תחזוקה או הזמנת העובדי דוחות, ובמידת הצורך יסייע לאבות הבית באמצעות ב

.קבלנים חיצוניים

חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי המלצות הביקורת למיסוד מנהלת אגף 
נהלי עבודה מול אבות הבית, כולל דוחות שבועיים/חודשיים ובניית תכנית עבודה 

לאב הבית, יושמו.

התקשרויות עם קבלנים

בנוהלי העבודה במועצה לא הוגדרו סוגי או היקפי העבודות שאמורות להיות .29
"י עובדי המועצה,  ואלו המחייבות התקשרות עם קבלנים מטופלות באופן עצמאי ע

כתוצאה מכך, קיים קושי לערוך בקרה על נחיצות כל ההזמנות שהוצאו .  חיצוניים
ולהעריך אם היה ניתן לצפות מעובדי מחלקת תחזוקה לבצע את לקבלנים, 

העבודה באופן עצמאי. 

התחזוקה האמורות עבודות או היקפי נוהל את סוגי הוראות ההגדיר בלמומלץ 
. בנושאבקרהמעקב ולאפשר על מנת מחלקת תחזוקה, "י עבאופן עצמאי להתבצע

אין המבוצעות על ידי קבלנים כי עבור חלק מעבודות האחזקה ביקורת נמסרל.30
הצעות מחיר.תקבל, ולפיכך כל הוצאת הזמנה מחייבת מסגרתלמועצה הסכמי 

קש להעביר יבסוף כל שנה למנהלי המחלקות ובפנה מנהל הרכשלביקורת נמסר כי 
לו מידע לגבי הצורך בהסכמי מסגרת חדשים, ולעיתים הוא נאלץ לשלוח תזכורות 

בנושא עקב חוסר היענות.    

הצורך בהעברת מידע מעודכן לגבי מומלץ לרענן את ההנחיות למנהלי האגפים 
בנושא הסכמי המסגרת.  למנהל הרכש

בשנההגדילהרכשהמחלקתגזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, כי 
.המסגרתהסכמיהיקףאתהאחרונה



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

16

על הסכם מסגרת. נבחרושנמצא כי המועצה אינה נוהגת להחתים את הקבלנים .31
עבודה הקבלן מהווה אסמכתא להוצאת הזמנות גיש ההצעה שהשלביקורת הוסבר 

כי במסמך עליו נדרשו הקבלנים להגיש נמצא. תוהצעמחירים שצוינו בבהתאם ל
את הצעותיהם צוין, כי "הקבלן יידרש לחתום על הסכם מול המועצה להתקשרות 

למרות האמור המועצה לא חתמה על הסכמי מסגרת עם הקבלנים.  אך הנ"ל",

,מסגרתמיהסכלבצע את ההתקשרויות האמורות באמצעות חתימה על מומלץ 
.בתקופת ההסכםהתחייבויות הקבלנים כלפי המועצהאתן לעגמנתעל

שגרמו לכך עבודה ת והזמנחלו עיכובים בהוצאת לעיתים לביקורת נמסר כי .32
יצוין, כי מחלקת תחזוקה לא עודכנה .הדועבביצוע הלהתחיל בויכללא נים קבלהש

באופן שוטף לגבי סטטוס הטיפול בהצעות המחיר שנשלחו על ידה לאגף חינוך, 
חתומה.  המתי צפויה להתקבל הזמנו, ולא תמיד היה ידוע לה אם כבר נבחר קבלן

אגף חינוך,מומלץ לקבוע בנוהל דרכי תיאום ועדכון ההדדי בין מחלקת תחזוקה
בנוגע לסטטוס הטיפול בהצעות מחיר והוצאת הזמנות עבודה, בדגש והגזברות 

על מקרים בהם חל עיכוב בתהליך ההתקשרות. 

ההזמנהמנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח כי היא ממליצה ש
אתוהעבודהמהותאתהרכשלמחלקתלהסביריוכלשמקצועיגורםי"עתבוצע

.  ונחיצותההמחירהצעתפרטי

יש לאפשר גישה למנהלות באגף כי המנהלת מדור גני ילדים ציינה בתגובתה לטיוט
שהחל לעבוד באגף, התחזוקההאחראי על לראות את ההזמנות שמוציא חינוך

של הזמנות העבודה.לעקוב אחר התקדמות/אי התקדמותיתאפשר להן על מנת ש

לא נרשם תאריך חתימה בו ,תחזוקהלביצוע עבודות עם קבלן שנחתם חוזה נמצא.33
לפני שהקבלן החל לבצע את עוד ולפיכך לא ניתן לדעת אם הוא נחתם נדרש, פי הכ

חודשים לאחר 5- החוזה נסרק למערכת ההזמנות הממוחשבת כ יצוין כי העבודה.  
שהקבלן החל לקבל מהמועצה הזמנות עבודה. 

.ה,  כפי הנדרשחוזעל המומלץ להקפיד על רישום תאריך החתימה 

גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא מקבל את ההמלצה. 

למשך שנה, בחוזה נקבעה עם קבלן לביצוע עבודות תחזוקהתקופת ההתקשרות .34
לאחר רק החוזה נכנס לתוקף כי נמצא, בשנה נוספת. העם אופציה להארכ

יצאו לקבלן.כבר שהזמנות העבודה הראשונות 

.ןקבלהמומלץ להקפיד על קיום חוזה בתוקף לפני תחילת ביצוע ההתקשרות עם 

היה עיכוב בהליך הפורמלי של גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, כי 
ההמלצה את מקבל , והוא יםידייחתימה על ההסכם שלקח זמן למול צרכים מ

.להקפיד על ביצוע כל ההליכים הנדרשים לפני התחלת העבודות
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חינוך הלביצוע עבודות צביעה במוסדות התקשרות מחודשת עם קבלן נמצא כי .35
בוצעה באמצעות הוצאת הזמנת עבודה בלבד,  מבלי שנחתם עם הקבלן נספח 

להארכת תוקף ההסכם בשנה נוספת.  

ת מומלץ לעגן את מימוש האופציה להתקשרות בשנה נוספת, באמצעות חתימ
הסכם. נספח הארכת תוקף העל הצדדים 

לעגן בנספח ה מלצההאת מקבל דוח,  כי הוא הגזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת 
.להסכם את מימוש האופציה שבמסגרת ההסכם

,הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה ועבודות כלליותהתקשרות בלצורך .36
קבלנים, 3-התקשרויות הצעות מחיר שהתקבלו מרכש וועדת הוצגו לחברי 

שנה קודם לכן מהקבלן שזכה בשנה הקודמת. כשהתקבלה ת מחירהצעובנוסף, 
הוועדה החליטה לבחור בהצעה הזולה ביותר שהיתה הצעת הקבלן בעקבות כך, 
קודמת, וזאת מבלי שהקבלן הזוכה ידע על השתתפותו בהליך השזכה בשנה 

מציעים הומבלי שומבלי שניתנה לו הזדמנות לעדכן את הצעתו,חדש התמחרות 
רים ידעו שהצעותיהם יתמודדו מול הצעה משנה קודמת. האח

מכל המשתתפים בהליך להקפיד על קבלת הצעות מחיר מעודכנותמומלץ 
מציעים, ובחירת הצעות התמחרות הוגנת בין כל הההתמחרות במטרה להבטיח 

.תקופת ההתקשרותמשך כל עדכניות שיבטיחו קבלת שירות ברמה נאותה ב

בחרה ועדת רכש והתקשרויות בזכיין לביצוע עבודות שחרור 19.11.15תאריך ב.37
הצעות מחיר שהתקבלו.  3סתימות ביוב במחירים קבועים במהלך השנה, מתוך 
, 16.11.15ביום האמור כבר נמצא כי המועצה החלה להוציא הזמנות עבודה לקבלן 

שלושה ימים לפני מועד ישיבת הוועדה שבה נבחרה הצעתו.

לאחר החלטת ועדת רכש הוצאת הזמנות עבודה לקבלנים רק מומלץ להקפיד על 
. ,  כנדרש וכמתחייבוהתקשרויות

האמורלהזמין את הקבלןהביקשמחלקת תחזוקה אשר י ככלביקורת נמסר .38
לקבל הצעות מחירהנדרשלעיתים היא לפתוח סתימות ביוב במוסדות חינוך, 

.המסגרת מתייחס רק לפתיחת סתימות במבנניםשהסכם בגלל לביצוע העבודה, 

בחון אפשרות להכליל גם את מוסדות החינוך בהסכם המסגרת בנושא,  מומלץ ל
. במטרה להוזיל עלויות ולייעל את הליך ההתקשרות עם הקבלן
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בקבלן שהגיש את ההצעה הזולה בחרה רכש והתקשרויות שוועדת לאחרנמצא כי .39
לא בוצעה התקשרות לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים ברשת החשמל,ביותר

ות עבודהאת ביצע לקבלן שעבודה הזמנות המשיכה להוציא והמועצה , זכייןהעם 
לבסוף חילוקי דעות עם הקבלן הוחלט שעקב לביקורת הוסבר .קודמותהבשנים 

מחלקת של בוצע תהליך התמחרות חדש עקב קושי טרם ושלא להוציא לו הזמנות, 
לביקורת .הנדרשותאפיון מדויק של העבודותמאגף איכות הסביבה לקבל הרכש 

.מספר קבלני חשמלקבלת הצעות מחיר מתיערך פניה ל2017לקראת שנת נמסר כי 

כי במקרה בו החלטת ועדת רכש והתקשרויות לא יוצאת אל הפועל מסיבה מומלץ
כלשהי, מנהל הרכש יעדכן על כך את חברי הוועדה במהלך ישיבתה הקרובה,  

והדבר יירשם בפרוטוקול לצורך תיעוד ובקרה.

מחלקת תחזוקה בין הרכש לעובדי בין השוטף לשפר את התיאום ,מומלץעוד 
קבלנים, במטרה להבטיח האפיון העבודות הנדרשות מבי לגואגף איכות הסביבה 

.    ואפקטיבייעיל הליך התמחרות קבלת הצעות מחיר מדויקות ו

1הפסיקה להוציא הזמנות עבודה לטכנאי מזגנים שנבחר כמס' המועצהנמצא כי .40
ובמקומו הוחל להוציא הזמנות לטכנאי שנבחר , ועדת רכש והתקשרויותל ידי ע

כי בעקבות חילוקי דעות עם הטכנאי לביקורת הוסבר . הוועדהידיל ע2כמספר 
לגבי תיקון חוזר של מזגן שעדין היה בתקופת האחריות של התיקון הקודם, הודיע 

הוא לא ימשיך לספק יותר שירותהטכנאי כי עד שלא ישלמו לו את החשבון שהגיש
.2ר למציע מספר הזמנות ולעבוההוחלט להפסיק את הוצאת בעקבות כךולמועצה,

שנבחר ע"י עם קבלן מסיבה כלשהי במקרה של הפסקת התקשרות כי מומלץ
מנהל הרכש יעדכן על כך את חברי הוועדה במהלך ועדת רכש והתקשרויות, 

ישיבתה הקרובה, והדבר יירשם בפרוטוקול לצורך תיעוד ובקרה.

המלצת הביקורת את מקבל גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא 
ועדה.ומנהל הרכש יעדכן את הכי במקרה בו החלטת הועדה אינה ניתנת למימוש, 

כל לצרף לעובדי מחלקת תחזוקה שאישרו את ביצוע העבודות בשטח,  לא הקפידו .41
לאישור חשבוניות י מנהלת האגף "עשנקבע טופס על ידם את ההחשבונית שנחתמ

יצוין,  אסמכתא לכך שהעבודה נבדקה ובוצעה כפי הנדרש.  שנועד להוות , קבלנים
ל ידיבאגף חינוך לא נעשה שימוש בטופס דומה לצורך אישור עבודות עגם כי 

חשבונית.הבנוסף לחתימתם על , גני ילדיםאו מנהלות אבות בית

הקפיד על צירוף הטופס האמור לחשבוניות הנחתמות במחלקת תחזוקה,  מומלץ ל
קבלנים    באגף חינוך, לצורך אישור חשבוניות בטופס דומה גם שימוש שקול ול

על ידי עובדי מוסדות החינוך.



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

19

טיפול בפניות למוקד העירוני

לפי העירוני במערכת המוקד חינוך לא חולקו ההפניות בנוגע לתחזוקת מוסדות .42
בכל נושא.תקן נפרד לטיפול זמן במערכת לא התאפשר לקבוע ולכן ,  משנהנושאי

נושאי משנה בתחום תחזוקת מוסדות חינוך, למערכת המוקד וסיף מומלץ לה
רטיבות או נזילות מים, , כגון:יםלפי נושאשיאפשרו להקליד פניות בחלוקה 

בעיות חשמל,  תקלות בשערים,  גדר פרוצה,  תקלות במזגנים, תיקון דלת, ועוד.

עוד מומלץ, לקבוע זמן תקן נפרד לכל נושא שינחה את הגורמים המקצועיים 
שניתן בדחיפות הטיפול, ויוכל לסייע לדרג הניהולי להעריך את איכות הטיפול 

ניה.כל פב

הביקורת נמסר למבקר, כי למערכת המוקד העירוני הוסף עריכת סיום בסמוך ל.43
ימים.7לטיפול בפניות הוא נושא "חשמל מוסדות חינוך",  וזמן התקן שנקבע

לשקול את קיצור זמן התקן שנקבע במערכת לטיפול בנושא החשמל.מומלץ 

ולפיכך "כפולות"פניות כהמוקד הוגדרו במערכת שהתייחסו לאותה תקלה פניות .44
לא נערכת בקרה נאותה על הטיפול בפניותכינסגרו על ידי הגורם המטפל.  נמצא,  

אותה הגדירו סגרו את הפניה לאחר שורמים המטפלים שהגומאחר כפולות,ה
לרשום בשורת המלל את מספר הפניה הקודמת אליה אינם מקפידים ככפולה, 

קושי לבדוק אם היתה הצדקה להגדרת נוצר כתוצאה מכךמתייחסת הפניה. 
בקרה פנימיתלצורך הן לנהל מעקב אחר אופן הטיפול בפניה והפניה ככפולה, 

למוקד באותו נושא.נו שוב התושבים שפעדכון הן לצורך ו

מומלץ להנחות את הגורמים המטפלים לציין בשורת המלל את מספר הפניה 
להסמיך את מנהל המוקד לפתוח והקודמת שאליה מתייחסת הפניה הכפולה, 

שוב פניות כפולות שנסגרו מבלי שהדבר נעשה.

לא נכתב דבר לעיתים , במערכת המוקדתחזוקהמחלקתי"עהפנייהסגירתעם.45
לא קיים תיעוד לגבי , כתוצאה מכך".  טופל"המילהרק הנכתבשאו, המללבשורת

נושאבאותונוספתפניההתקבלבמידה והכפי הנדרש.  כמו כן, אופן הטיפול בפניה
לצורך מתן הסבר מיידי לפונה, טופלההתלונהכיצדלא יכלה לדעת ניתהמוקד

לעיתים פותח שוב מוקדמנהל השנמצא, תחזוקה. הוהיא נאלצה לערוך בירור מול 
י הגורם המטפל, כאשר הובא לידיעתו שהפניה לא טופלה כראוי "פניות שנסגרו ע

או שהטיפול בה טרם הסתיים. לעומת זאת, הוא אינו נוהג לפתוח פניות סגורות 
אופן הטיפול,  או כאשר נרשמה המילה "טופל" בלבד.בשורת המלל בהן לא נרשם 

מומלץ להקפיד על רישום פרטי הטיפול בפניה עם סגירתה במערכת המוקד,     
ולייעל את עבודת המוקד מול התושבים.את רמת התיעוד והבקרה, על מנת לשפר 

שנרשם מבלילפתוח שוב פניות שנסגרוהנחות את מנהל המוקד ל,מומלץעוד 
. אופן הטיפול בפניה,  על מנת לחייב את הגורם המטפל לעשות זאת
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את מערכת למועצה החברה שסיפקה נמצא כי לא נעשה שימוש באפליקציה של .46
, בשטחעובדים לטלפון ניידים המסופקיםמכשיריבמותקנת.  האפליקציה המוקד

, של הפניהוסגירהטיפולעדכון, קבלה, דיווחשליחת, פניותניהוללבצעמאפשרתו
.מהשטחתמונותוהעברת צילוםכוללהעירוני, המוקדלמערכתבהתממשקות

כללהפנותמאפשרת אפליקציהמנהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת, כי ה
לביקורת נמסר כי .יםעובדאחד מהכלשלהעבודהאתולנתחספציפילעובדפניה

באפליקציה)פיילוטלראשונה שימוש נסיוני (פני מספר חודשים הוחלט לעשות ל
. לאחר זמן קצר הוחלט להפסיק את השימוש בהאך במחלקת תחזוקה, 

מחלקת האמורה בהטמיע את האפליקציה בחון שוב את האפשרות למומלץ ל
ולאפשר פניות למוקד הטיפול במעקב אחר אופן לשפר את העל מנת ,תחזוקה

. במערכתטטוס הטיפולסשל עדכון מיידי 

במהלך הביקורת, נדגמו פניות שהופנו למוקד בשנים האחרונות בנושא תחזוקת .47
עולה,  כי עקב עיכובים בטיפול בדוח טבלאות שהוצגו 3מנתוני מוסדות חינוך.  

לעיתים לפנות למוקד מספר פעמים. בחלק מהפניות, מוסדות החינוך נאלצו
תקני כוח אדם במחלקת תחזוקה, לביקורת הוסבר כי עקב עומס עבודה ומחסור ב

נקבעו סדרי עדיפויות לטיפול בתקלות הדחופות יותר, וכתוצאה מכך לעיתים 
עיכובים לעיתים נגרמו עוד הוסבר, כי נגרמו עיכובים בטיפול בתקלות השוטפות. 

עבודה עיכובים בהוצאות הזמנות עקב , ניםקבלשחייבו הזמנת בביצוע עבודות 
.הגזברותעל ידי קבלת הזמנה מאושרת לעד להמתין של מחלקת תחזוקה הצורך ו

הביקורת המליצה לבחון את התאמת כוח האדם והגדרות התפקיד בהקשר זה 
ולבחון אפשרות לחתום על הסכמי מסגרת נוספים הנושא,של האחראים על 

. ייעל את תהליכי ההתקשרותשפר את הטיפול ולעם קבלנים במטרה ל

תחזוקה באגף יבנושאעבודה ההוצאת הזמנות תהליך את לבחון מומלץבנוסף,
מנוע זרז את הטיפול ולבמטרה לגזברות, באישור הזמנות תהליך את וחינוך

.ותעבודהבביצוע מיותרים עיכובים

סגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי פניות שחייבו עבודות 
של קבלן חיצוני לא נסגרו במיידית מכיוון שהעבודה היתה תלוית אישור הזמנה, 

ולכן ישנן פניות שנשארו לפרקי זמן ארוכים מהרגיל ומהתקן. 

ת תקופתיים במועד הביקורת,  לא נמצא תיעוד לשימוש הדרגים הניהוליים בדוחו.48
לגבי פניות שהתקבלו בנושא תחזוקת שניתן להפיק באמצעות מערכת המוקד

בחתך לפי שם מוסד, תאריך, גורם מדווח, ונושא הפניה או התקלה. , מוסדות חינוך
לדעת הביקורת, הדוחות האמורים עשויים לסייע בהפקת לקחים מערכתיים 

שאים או במוסדות מסוימים, לגבי רמת התחזוקה, שכיחות והיקפי תקלות בנו
תפקוד הגורמים המקצועיים, והמשאבים שיש להפנות לנושא.

הנחות את הדרגים הניהוליים,  כולל באגף חינוך ובאגף איכות הסביבה, מומלץ ל
תחזוקת לגעלהפיק ממערכת המוקד דוחות תקופתיים של פניות שהתקבלו בנו

.הפקת לקחים מערכתייםצורך לולהסתייע בהם מוסדות חינוך בחתכים שונים, 
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כנדרש עפ"י דוחות חודשיים של פניות באיחור, אגפים מנהל המוקד לא הוציא ל.49
תזכורות סדורות למנהלי האגפים בדבר ועברו על ידי המנכ"ל לא ההנוהל.  כמו כן,  

ים הצורך להשלים את הטיפול בפניות בהן לא נרשמו הערות לגבי אופן טיפול ביני
כי הנוהל אינו מעודכן, וכיום לא נשלחות למחלקות דוחות לביקורת הוסבר בפניה.

מנכ"ל ישיבה החודשיים לגבי פניות באיחור.  לחילופין, כל שבועיים נערכת במשרד 
של "פורום תקלות ומפגעים" בהשתתפות נציגי האגפים והמחלקות הרלוונטיות 

ונבדקת כל פניה שטופלה באיחור, לנושאי הפניות, שבמהלכה נמסרים עדכונים 
וניתנות ע"י המנכ"ל הנחיות להמשך טיפול. 

פניות המטופלות באיחור למנהלי על דוחות חודשיים עברת מומלץ להקפיד על ה
פניות בהן לא נרשמו הצורך להשלים את הטיפול בבדבר ושליחת תזכורות ,אגפים

נוהל.העפ"יכנדרש , הערות לגבי אופן טיפול ביניים בפניה

על מנת שיתאים לצרכים , נוהלבחון את הצורך בעדכון הוראות המומלץ לבמקביל, 
ולשינויים שחלו במשך השנים בשיטות העבודה והניהול במועצה.

נמצא כי במהלך השנים האחרונות לא הופקו דוחות שנתיים המציגים את נתוני .50
קודמת,  כנדרש בנוהל.פעילות האגפים או המחלקות מול המוקד בהשוואה לשנה 

נוהל.בכנדרש , שנהבתדירות של פעם במומלץ להקפיד על הפקת דוח כאמור

מנהל המוקד ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי בעבר הוצאו דוחות שנתיים מסכמים 
הנ"ל ציין. איכות הסביבהבמהלך השנה ובסופה בעקבות בקשתה של מנהלת אגף

נבחנו בשוטף במשך כל השנה בפגישות עם מנהלת הטיפול בפניותומהות העבודה ש
בפעילות שוטפת מול בעלי התפקידים.כן ו,בדיוני "פורום אירועים ותקלות"האגף

במועד הביקורת, לא נמצא תיעוד לקבלת משובים מסודרים ממוסדות החינוך לגבי .51
מאופן ת המוסדהנהלשל רצון הרמת התחזוקה של המוסד, או מידת שביעות 

ל בפניות שהופנו לאגף חינוך,  למחלקת תחזוקה או למוקד העירוני בנושא.הטיפו

על רמת התחזוקה מוסדות החינוךממשוב בסוף כל שנת לימודים מומלץ לקבל 
מערכתיים יםחלצורך הפקת לק, ומידת שביעות הרצון מאופן הטיפול בתקלות

ושיפור רמת התחזוקה. 

מידי מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי היא פנתה 
על לקבל פידבקיםכדי למנהלת מדור גני ילדים ולסגנית מנהלת אגף החינוך שנה

עפ"י קבלת , ולרבות פניה ישירה לגננות,י עובדי המחלקהל ידהשירותים הניתנים ע
לשיפור ושינוי. נעשו פעולות הפידבק 



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

22

תיוק מסמכים במחלקת תחזוקה

: ביקורות בתי ספר, סיור גני ילדים, יםבנושאם תיקינמצאו מחלקת תחזוקה ב.52
. במועד בכל שנה נפתח תיק חדשכי נמסרביקורתל, וסיורים במבני ציבורו

תיקים לביקורת הוסבר שה, ושנים קודמותמתיקים במחלקה לא נמצאו הבדיקה 
.בארכילהועברו 

ד על שמירת תיקים של השנתיים האחרונות במשרדי המחלקהמומלץ להקפי
. ב,  ולערוך רישום מסודר של כל התיקים שהועברו לארכילצורך מעקב ובקרה

בלתי מסודרים מחלקת תחזוקה נמצאו בתיקי המסמכים בנושא מוסדות חינוך .53
," לא נמצאו במועד הביקורת מסמכיםביקורות בתי ספר"בתיק מעודכנים. ובלתי 

, חודשי הקיץבנמצאו מסמכים לגבי סינון והחלפת חול " סיור גני ילדיםבתיק "ו
מידי םבגניאמורות להתבצעהיו בדיקות שהבהם מפורטות ריקים טפסי דיווח ו

טופס לעבוד לפי יים קושי קלביקורת הוסבר כיה.מחלקהחודש על ידי עובדי 
עבודות לגבי המחלקה מעובדי עדכונים שוטפים מקבל האחראי על הנושא והדיווח 

תמונה לקבל בכל זמן ניתן כי ,.  עוד הוסבר לביקורתםבגניהמבוצעות תחזוקה ה
.  העירוניהמוקדמערכת באמצעות הילדיםמלאה לגבי הפעולות שבוצעו בגני

להקפיד על ביצוע ביקורים יזומים בגני הילדיםבהקשר זה הביקורת המליצה
.בנוהללכך באמצעות הטופס שנקבעועל הגשת דוחות בתדירות של פעם בחודש,

תיוק מסודר של כל הדוחות והמסמכים הנדרשים בתיקים מומלץ להקפיד על 
לאפשר מעקב ובקרה נאותה אחר הפעילות.כדי , בנפרדעבור כל שנת פעילות

עוד מומלץ, לשפר את המעקב והבקרה של הדרגים הניהוליים במחלקת תחזוקה 
ובאגף איכות הסביבה בנושא,  על מנת להבטיח התנהלות תקינה ומסודרת. 
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פירוט הממצאים, המסקנות וההמלצות

נתונים כספיים.3

של אגף חינוך הרגיל תקציב באמצעות סעיפי הוקצבת מתהחינוך מוסדות תחזוקת
שיפוץ עבודות ביצוע ידי שנה עבור משנפתחים,(תב"רים)תקציבים בלתי רגילים ו

.ושדרוג המבנים בחודשי הקיץ ובמהלך השנה

עבורהאחרונותשנים בהרגיל של המועצה שנכללו בתקציבהוצאות הלהלן סעיפי
:גני ילדיםתחזוקת 

)ש"חתקציב שנתי  (בשם הסעיףמס' סעיף

201320142015

115,000135,000100,000תיקונים, בדק בית ושיפוצי קיץ8124-420

31,00032,00035,000אחזקת מתקנים8124-421

261,000292,000300,000חשמל מים וחומרים8124-430

224,000204,000183,000חומרים8124-720

040,00030,000כלים ומכשירים8124-740

040,00020,000רכישת ציוד יסודי8124-930

631,000743,000668,000עבור גני ילדיםסה"כ

:עבור תחזוקת בתי ספר יסודייםשנכללו בתקציבצאות הוהלהלן סעיפי

תקציב שנתי  (בש"ח)שם הסעיףמס' סעיף

201320142015

248,000288,000238,000(*)שיפוצי קיץותיקונים בדק בית 8132-420

70,00071,00079,000אחזקת מתקנים8132-421

311,000326,000353,000)*(*חשמל מים8132-433

090,00090,000כלים מכשירים8132-740

10,00010,00010,000חט"צ-כלים מכשירים 8132-741

1,009,0001,113,0001,120,000ניקיון–עבודות קבלניות 8132-750

84,00040,00040,000רכישת ציוד יסודי8132-930

1,732,0001,938,0001,930,000עבור בתי ספר יסודייםסה"כ

שימשו לביצוע תיקונים ושיפוצים בכל בתי הספר.סעיף זה נמצא כי בפועל, הסכומים שנרשמו ב*
ישירות על ידי בתי הספר.  במועד הביקורת והוצאות החשמל של בתי הספר היסודיים (מלבד צוקים) שולמ**

שצוין בטבלה 8132-420מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי סעיף 
אלא את כלל בתי הספר.אינו משמש רק את בתי הספר היסודיים, 
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:חטיבות בינייםעבור תחזוקת שנכללו בתקציבהוצאות הלהלן סעיפי

תקציב שנתי  (בש"ח)שם הסעיףמס' סעיף

201320142015

300,000300,000270,000חימום מים חשמל8140-433

050,00050,000כלים מכשירים וציוד8140-740

422,000515,000534,000ניקיון–עבודות קבלניות 8140-751

030,00030,000רכישת ציוד יסודי8140-930

722,000895,000884,000עבור חטיבות ביניים סה"כ

:תחזוקת מבני חינוך על יסודיעבור שנכללו בתקציב וצאות ההלהלן סעיפי

תקציב שנתי  (בש"ח)שם הסעיףמס' סעיף

201320142015

100,000100,000100,000חשמל מים8152-433

080,00060,000כלים וציוד8152-740

422,000477,000494,000ניקיון-עבודות קבלניות8152-750

030,00020,000רכישת ציוד יסודי8152-930

522,000687,000674,000עבור חינוך על יסודיסה"כ

אינם כוללים את תחזוקת מבנה הישיבה לעיל נתוני הטבלה לביקורת נמסר, כי
תאגיד החינוך העירוני. המתוקצבת על ידי " שלהבת"והאולפנה 

:שנים,  לפיהשוניםחינוךההוצאות עבור תחזוקת מוסדות הסעיפי התפלגות להלן 

ה"כ תקציבס
הוצאות בש"ח

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

תחזוקת גני  
ילדים

תחזוקת בתי  
ספר יסודיים

תחזוקת  
חטיבות  

ביניים

תחזוקת בתי  
ספר על 
יסודיים

2013שנת 

2014שנת 

2015שנת 
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כוח אדם.4

אגפיםאחריות 4.1

ף חינוךאגבין במועד הביקורת נחלקה חינוך התחזוקת מוסדות האחריות על 
.איכות הסביבהאגף במחלקת תחזוקה לבין 

, בעיקר לביצוע תחזוקה חינוךהשל מוסדות םצרכיזיהוי כלל אגף חינוךטיפול 
הוצאת תכניות עבודה,הצעות תקציב והכנת ,שיפוץ המבניםואשדרוג מונעת ו

.ודוע,עבודות תחזוקה וניקיוןביצוע אחר , מעקבלספקים וקבלניםהזמנות עבודה
מנהלת מדור בתי ספר את , מנהלת האגףמלבד ,כללונושא אגף שטיפלו בהעובדות 

חלק ניכר אגף הקדישו העובדות שהביקורת התרשמה ומנהלת מדור גני ילדים. 
וטיפלו בנושא  , החינוךלביצוע מטלות שונות הנוגעות לתחזוקת מוסדותמזמנן

גזברות, אגף הנדסה, אגף , חינוךמוסדותעובדי ,אבות ביתמחלקת תחזוקה, מול 
.  עודוקבלנים, חברות ניקיון, יועץ בטיחות, וספקים 

רבות בפניות שוטף טיפול כללהבנושא מוסדות החינוך מחלקת תחזוקה פעילות 
גני ילדים, עיקר בבבנושאים שונים למוקד העירוני, ביצוע עבודות תחזוקהשהופנו 

קבלת ת,ונדרשהותעבודתקלות, קביעת סוג והיקף האפיון סיוע לאבות בית, 
, מוסדות החינוךבתחזוקה תיאום ביצוע עבודות ,מספקים וקבלניםהצעות מחיר

כאמור חלוקת האחריות יצוין כי .ועודות, יאישור חשבונליווי קבלנים,פיקוח ו
תיאום ועדכון שוטף ביןוחייבה של המועצה,האיזויגם בהוראות נוהלתבטאה ה

.    אגף חינוך למחלקת תחזוקה

מחלקת תחזוקה4.2

עובדי מועצה          3מהם עובדים, 8במחלקת תחזוקה נמצאו הביקורת עריכת במועד 
),מיקור חוץ(חיצונית המספקת שירותי אחזקה החברשהועסקו ע"י עובדים 5-ו 
להלן:מפורט כ

 מיקור חוץ–מנהל המחלקה
 (אחראי תחזוקת מוסדות חינוך) עובד מועצה–סגן מנהל המחלקה
 עובדת מועצה–המחלקה (מבצעת גם סיורי שטח) מזכירת
2 מיקור חוץ–עובדי תחזוקה כלליים
 מיקור חוץ –חשמלאי
 מיקור חוץ–עובד תחזוקה המתפקד כעוזר חשמלאי
 עובד מועצה–מחסנאי

יצוין כי לאחר סיום הביקורת,  הוחל להעסיק באגף איכות הסביבה עובד נוסף 
תפעול,  לצורך מתן תמיכה ניהולית במחלקת תחזוקה.במיקור חוץ בתפקיד מנהל 

נוספים מחלקה ועובדי ת תחזוקה לביקורת הוסבר כי העסקת מנהל מחלק
גבוהה מקצועית מיומנות ורמה נועדה להבטיח , באמצעות חברת אחזקה חיצונית

.גמישות תעסוקתיתלמועצה ,  ולאפשר של העובדים
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במיקור מחלקההעובדירוב ת להעסקלצד היתרונות האמורים, הביקורת, לדעת 
בנותןמתמשכת תלותכגון,חסרונותגםעלולים להיות ,ניהוליהדרג בכולל חוץ

קבלן עובדישיתוף פעולה בין ואחוסר תיאום אובדן ידע ארגוני, ו, שירותה
.לעובדי מועצה

מסודר תהליך לקיום במהלך הביקורת לא נמצא תיעוד לגיבוש מסמך מדיניות או 
באמצעות מיקור חוץ.הפעלת מחלקות המועצה גע לבנוקבלת החלטותשל 

תייחס בין היתר להיבטים הבאים:ישמדיניות בנושא, מסמך מומלץ לגבש 

,באותן מטרותעמידההלבחינתדרכיםהוחוץלמיקורפעילותהוצאתלותמטרה. 1
,חוץמיקורהתקשרות באישורהנדרש להסמכויותמדרגה והחלטהקבלתאופן. 2
,ם ההתקשרות עימוהסכקביעת ולהחיצוני שירותהנותןלבחינתתהליכים. 3
,חוץלמיקורהשהוצאפעילותמכלול העלפנימיים ובקרהמעקבמנגנוני. 4
,בהתחייבויות המועצההעמידלמיקור חוץ שיבטיחו חלופייםמנגנונים. 5
.חוץבמיקורתומבוצעהתיופעילוהשלהארגוני ידעהלשימורתכנית. 6

כגורם המקבל מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי 
יכולה , היא חיצונית שזכתה במכרז לאספקת שירותי תחזוקההשירות מחבר

במקרים וישנה בקרה על קבלת השירות, לדבריה, להעיד שהממשק הוא מצוין. 
כ"א למעט פערי זמן בגיוס,בהם היה נדרש לבצע תחלופה השירות התקבל כנדרש

זמני חלופי. וח אדם כהופנה בשנה אחרונה ,וגם אם היתה מגבלה באיוש, לעיתים
,בלת שירות זה במיקור חוץיש יתרון רב מאוד בקכי ציינהגם מנהלת האגף 

עוד ציינה ובעלת תחלופה גבוהה.שכר לא גבוהעם מדובר בעבודה פיזית, שוחקת, ו
שימור ידע ארגוני הנושא אינו , ולגבי ישנן גם הגדרות תפקידמנהלת האגף כי 

נקודה שאכן חשובה וזו ,אך ורק לנושא מיקור חוץ אלא לכלל הארגוןנטיוורל
במועצה.יש לפתחה לדעתהו

אובדןאתלהדגישחשובשמנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח 
וחשוברבותשניםפעיליםהחינוךמוסדותלדבריה,  . קריטיהואכי, הארגוניהידע

בסרבולונתקלפעםלא, והמבנהשלהתחזוקתית" ההיסטוריה"אתלאבדלא
.בעברשבוצעוהעבודותאתהכיראשרגורםהיהשלאהעובדהלאורוסחבת

סגן מנהל שימש גם בתפקיד אחראי תחזוקת מוסדות חינוך במועד הביקורת, 
הגדרת התפקיד מסמך בנמצא,  כי תחומי האחריות שנקבעו . הת תחזוקמחלק

על תחזוקה שוטפת ובכלל זה אחריות כוללת, נושאים רביםכללו , של העובד
ערכות יוגנים ציבוריים, השתלבות בהומונעת במוסדות חינוך, מוסדות ציבור 

כן ושוניםלשיפוצי קיץ, תיאום פיקוח ובקרה על קבלני משנה בנושאי תחזוקה
הפעלת קבלת הצעות מחיר מקבלנים, חינוך, הניקיון במוסדות הקבלני פעילות על 

מתן מענה מידי לבעיות דחופות, , ליישום המטלות עפ"י תכנית עבודהצוות עובדים
פעילות שבוצעה בשטח, פתיחת תקלות במוקד, מתן מענה לפניות הקרה על ביצוע ב
למנהל המחלקה ים, דיווחתקלותותיקון הלבדיקסיורי שטחעריכת ,תושבים

ועוד.ביצוע של אירועים ישוביים,בערכות ויההשתתפות בו/או מנהל האגף, 
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, מוסדות חינוךקת תחזונפרד למדור מחלקת תחזוקה ביהלא ה,מועד הביקורתב
ה תחזוקטיפול השוטף בבמקביל למוסדותהתחזוקת עובדי המחלקה טיפלו בו

תאפשרמלא המצבת כוח האדם במחלקלביקורת הוסבר, כי .יישובהכללית של ה
.הקצאת עובדים ייעודיים לטובת מוסדות החינוך בלבד

מומלץ לבחון אפשרות להקצאת עובדי תחזוקה ייעודיים לטובת מוסדות החינוך, 
מענה מהיר לתקלות שוטפות.על מנת להבטיח מתן 

י "פענקבע חינוך, הבמוסדות סדר העדיפויות לטיפול בתקלות שוטפותכי נמצא, 
מנהלת בתיאום עם מנהל המחלקה ו, סגן מנהל מחלקת תחזוקהו של שיקול דעת

תוך התחשבות תנקבעותקדימות העבודשלביקורת הוסבר אגף איכות הסביבה. 
שמירההנוגעים למערכתיים יקולים שעפ"י ,של כלל היישובבצרכי התחזוקה

טיפול תיקונים דחופים בתשתיות עירוניות, צורך לבצע כגון , איכות החייםעל 
. 'דכ, ולתושביםחיונייםאספקת שירותים המשך במפגעים בטיחותיים,  

שדרשו טיפול מהיר ,לעיתים נוצרו חילוקי דעות בין עובדות אגף חינוךכי , נמצא
הסבירו כי הם לבין עובדי מחלקת תחזוקה ש, במוסדות החינוךשוטפות תקלות ב

התמקדו היישוב. חילוקי הדעות תנושאים דחופים הקשורים לתחזוקמטפלים ב
ןנדרשה התערבותולעיתים, הסדר הקדימויות בעבודעלגורם המחליטבסוגיית ה

איכות הסביבה.חינוך ומנהלת אגף אגף מנהלת של 

סגן מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי הוא מטפל בנושאים רבים בנוסף 
לתחזוקת מוסדות החינוך, וישנם תחומים בהם קשה לו לטפל בתדירות הנדרשת 

עתו חסרים במחלקה תקני כוח אדם.  עקב ריבוי מטלות ועומס עבודה,  ולד

מנהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת,  כי סגן מנהל מחלקת תחזוקה מנתב 
את העבודה לעובדים בהתאם לצרכים ולסדרי העדיפויות ומטפל בעיקר בקריאות 
שוטפות, ומחלקת תחזוקה כמעט ולא מגיעה לביצוע תחזוקה מונעת.  לדבריה, 

בנושאים המנהליים על מנת שהעובדים יוכלו לפנות זמן מזכירת המחלקה מטפלת 
לטובת יציאה לשטח,  וגם מסייעת בעריכת סיורי מנע בשצ"פים ובגינות ציבוריות.  
מנהלת האגף גם ציינה,  שלדעתה חסר במחלקת תחזוקה תקן לחשמלאי נוסף 
לטובת תחזוקת היישוב, ולאחר פרישתו הקרובה לגמלאות של המחסנאי צריך 

ה לקלוט במחלקה מחסנאי שישמש במקביל גם כעובד אחזקה. לדעת

את התאמת תקני כוח האדם במחלקת תחזוקה לצרכים לבחון הביקורת המליצה 
הקיימים,  וכן את הצורך בעדכון הגדרות התפקיד של העובדים. 

סגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי לשמחתו מונה עובד 
במשך חפיפהעימו לנושא תחזוקת מוסדות חינוך, ועם כניסתו לתפקיד הוא ביצע 

תגבור זה ממשיך גם היום ופעם והכוללת תגבור עובד עם רכב, מספר שבועות
בשבוע למשך הזמן הנדרש לו.
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שניםמזהקיימיםציינה בתגובתה לטיוטת הדוח כי מנהלת אגף איכות הסביבה
לדבריה, .הבעייתיותאתמשקפיםהדוחוממצאי,תחזוקהבמחלקתא"כפערי

פתרוןמתןלענייןאנושמשאבימנהלתעםל"מנכהבראשותדיוניםהתקיימו
מנחהקוהסתמןו,החינוךבאגףאחזקהבאישבצורךהחינוךאגףשהעלהלבעיה
לקתמחמנהלסגןלשהתפקידהגדרתאתלשנותהיא נדרשה זובהערכותו, בנושא

באגףא"כבאיושהייתההעבודההנחתעוד ציינה מנהלת האגף,  כי .תחזוקה
הילדיםבגניפעילותושנתחמהתחזוקהכלליאחזקהעובדיצוותשאליוחינוך
אשר,חינוךבאגףהחינוךבמוסדותהאחראיעםהפעילותהמשךלטובתתוסב

.שטחואישמנהלןשלבכובעגםישמש 

אגף חינוך4.3

אחראי תחזוקת עובד בתפקיד הביקורת, לא הועסק באגף חינוך עריכת במועד 
הועבר לפני שבעבר הועסק באגף עובד בתפקידכי , מוסדות חינוך.  למבקר הוסבר

. בעקבות כך, המשךכסגן מנהל המחלקהכיום ומשמש שנים למחלקת תחזוקה
.   אגף חינוךחייב תיאום ושיתוף פעולה בינו לבין עובדות , י העובד"הטיפול בנושא ע

פניות או בקשות מענה מהיר לעובדות אגף חינוך לא תמיד קיבלו , שלביקורת נמסר
תהוצאצורך לאו כדי לקדם את הטיפולו, שהועברו לאחראי במחלקת תחזוקה

חינוך, להיעזר הבמוסדות שטחלסיורי לצאת נאלצו לעיתים הן ,הזמנות עבודה
קבלנים, פנות לספקים ובאבות בית לצורך אפיון תקלות וקבלת הצעות מחיר, ל

. תחזוקהיולבצע פעולות נוספות בנושאבטיחות, ליועץ הניקיון, לחברת ה

ביצוע עבודות לרבות הזמנותותמוציאןהעובדות אגף חינוך מסרו לביקורת, כי
לעיתים על חשבון , ןתעבודמשעותנושא חלק נכבד טיפול בלותמקדישו,תחזוקה

אין להן ידע והכשרה שות גם ציינו . העובדמוסדות החינוךמולשוטפת עבודה
ואחראי תחזוקה באגף בעל ידע טכני יוכל לסייע רבות בנושא.  נושאים טכניים,ב

מנהלת אגף חינוך מסרה לביקורת, כי להערכתה צריך להוסיף לאגף תקן לתפקיד 
אחראי תחזוקת מוסדות חינוך, שירכז את הטיפול בנושא, יסייע לעובדות האגף  

נושא הלדבריה, כפיפות האחראי על הנחיות. יוכל לקבל ממנה ובנושאים הטכניים 
ף כדי שתוציא לו הנחיות,  לאגף איכות הסביבה, מאלץ אותה לפנות למנהלת האג

לעיכובים ולסרבול בעבודה. לא פעם והדבר גורם 

חינוך מחלקת כי ידוע לה שעובדות מנהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת, 
כדי אליה הן פונות ולעיתים לצאת לשטח כדי לפגוש קבלנים, לפעמים נאלצות 

. חינוךהמוסדותבטיפול את הלקדם במטרה תחזוקה השתוציא הנחיות לעובדי 
היא מבינה את דרישת אגף חינוך לקלוט אחראי על כי עוד ציינה מנהלת האגף, 

בחון את המשמעויות שיהיו לכך על מחלקת תחזוקה להנושא באגף,  אולם כדאי 
חינוך.המוסדות טובת לכיום מופנההחלק נכבד מעבודתש
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אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי העסקת 
עשויה לדעתו להביא תועלת במידה ועבודתו לא תהיה מנהלית בלבד,  באגף חינוך 

, וכד'.פגישות עם קבלנים,עריכת בדיקות,שטחבאלא תכלול גם ביצוע עבודות 

הקצות חלק ניכר מצב בו עובדות בכירות באגף חינוך נדרשות להביקורת, לדעת 
, עלולה לפגוע הן ניים הקשורים לתחזוקת מוסדות החינוךמזמנן לנושאים טכ

בתחום המנהלי והפדגוגי. מהן והן בפעילות העיקרית הנדרשת , ברמת התחזוקה

הביקורת המליצה לשקול העסקת אחראי תחזוקת מוסדות חינוך באגף חינוך,  
.  בנושאאת הטיפול ולייעל ,  על מנת לשפר כפי שהיה בעבר

ף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי לפני כחודש וחצי נקלט באגף מנהלת אג
אחראי תחזוקת מוסדות חינוך שהוא עובד האגף, וניכר כי מדובר באדם מקצועי 

התפקידים לעובד האמור עם כניסתו לעבודה הוגדרו לדבריה, המבין את הנדרש. 
את עבודתו מצריכה והדרישות (שפורטו בנספח שצורף לתגובה) והתקופה בה החל 

עוד ציינה מנהלת האגף, כי אדם אחד הערכות לעבודות קיץ לצד טיפול בשוטף.
גני ילדים (ללא חט"צ), אינו יכול 23-בתי ספר ו 9שאמון על מערכת גדולה של 

(ההדגשה במקור) ולכן נדרשת עזרה צמודה ובתדירות העבודה לבדולעשות את 
עובדים עבור מוסדות החינוך, 2חלקת תחזוקה בעבר הוקצו במלדבריה,גבוהה.  

וכיום יש יום בשבוע בו מתקבל תגבור ממחלקת תחזוקה, ויש צורך ביותר מכך.  
נדרש מיסוד וחיזוק הקשר והתמיכה של אגף איכות כי , חינוך הוסיפהמנהלת אגף 

נושא בחינוך.ההסביבה,  גם אם יש עובד אחראי האמון על 

ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי בחודשים האחרונים מנהלת מדור גני ילדים 
עבודתוכילומרוניתןהאגףמאנשיכחלקעובדחינוךמוסדותתתחזוקמנהל

הנ"ל .גדולכהעבודההיקףעללבדו להשתלטיכולאינואך הוא , ניכרתבשטח
בשבועפעמייםלפחותחזוקהתממחלקתתגבורעובדללצוותישהלדעתציינה כי 

מהלך ב, ולענות לקריאות התחזוקה של גני הילדיםעל מנת הלימודיםשנתבמהלך
כוללות התקנת אביזרי העזרה בעבודות , לצורך בשבועפעמיםשלושקיץהחופשת

המתן עזרה בהעברובטיחות, ליווי צוותים שנכנסים לגנים לעבודות שוטפות בקיץ, 
.גניםאו סגירה של ה

בנושא ממחלקת תחזוקה  לבחון שוב את צרכי אגף חינוך בקבלת תמיכה מומלץ 
במטרה להבטיח הקצאת משאבים מספיקה, ולעגן את היקף ואופן קבלת הסיוע 

בהוראות העבודה של נוהל האיזו.
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נוהלי עבודה.5

הוראות עבודה בנושאים 4כללו במועד הביקורתנוהלי האיזו של המועצה
,  כמפורט להלן:חינוךההקשורים לתחזוקת מוסדות 

" הבדיקות ביצוע את אופן המפרט - " תחזוקת מוסדות חינוךנוהל בנושא
בבתי ספר ובגני ילדים.  הנדרשות ועבודות התחזוקה 

" תמקד מה-" טיפול בתלונות על נזילות במוסדות חינוך וציבורנוהל בנושא
.כד'ו,טיפול בדליפות מים, בעיות רטיבות, תחזוקת מרזביםאופן הב

" בע כללים ושיטה לביצוע וקה- " שיפוצי קיץ במוסדות חינוךנוהל בנושא
פוצי קיץ בבתי הספר ובגני הילדים. יש

" תחזוקהביצוע הלהשיטהאתהמתאר - " כוללתתחזוקהנוהל בנושא
.חינוךומוסדות,דרכים, ציבורמבנישלשוטפתה

במהלך הביקורת נבדק אופן יישום נוהלי האיזו, והאם קיים צורך בשיפור תהליכי 
העבודה או בעדכון הוראות הנוהל. 

בנושא כי לא היתה מעורבת בהכנת הנוהל ,  מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת
.11.11.14שעודכן לאחרונה בתאריך ,תחזוקת מוסדות חינוך

תיאום עם כל הגורמים שיתוף ויבוצע בעבודהעדכון נוהלהכנה או מומלץ כי 
.,  כולל עובדות אגף חינוךבנושאמטפלים ה

מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי לאחר חפיפה קצרה של העובד 
שנקלט כאחראי תחזוקת מוסדות חינוך עם עובדי מחלקת התחזוקה הרלוונטיים, 

וך "כדי תנועה", ובין המשימות נכללים גם לומד העובד את צרכי המערכת ת
בדיקה, רענון, מיסוד ועדכון נהלי האיזו.  

תכניות עבודה.6

" שעודכנה כוללתתחזוקהבנושא "של נוהל האיזו5.4.2.12בהוראת עבודה מס' 
לתחזוקההשיטהאתלתארההוראהמטרתצוין,  כי 18.1.12לאחרונה ביום 

.  חינוךהומוסדותדרכים, ציבורמבנישלשוטפת

תכנון הפעילות השנתי בנושא תחזוקה, כלהלן:האמור נקבע אופן בנוהל 3בסעיף 

.שנתיפעילותתכנון- תחזוקה 3.1

, דרכיםתחזוקת:הכוללתבישובהכוללתהתחזוקהעלאחראיתתחזוקהמחלקת. 3.1.1
עלאחראיתתחזוקהמחלקת.ציבורומבניחינוךמוסדות, וביובמים, תמרורים
תכנון פעילות שנתי פיעלמתבצעתהתחזוקהפעילות. מונעתותחזוקהשברתחזוקת
:הפעילותתחומיפירוטלהלן).  שנתיפעילותגנט-1(נספח 
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בהמשך ההוראה צוינו תחומי פעילות שונים שהתייחסו בין היתר גם למוסדות 
החינוך,  כמפורט להלן: 

פעם בשבועיים–ביצוע ביקורת מנע בבתי ספר 3.1.9

פעם בחודש–ביצוע ביקורת מנע בגני ילדים 3.1.10

שוטף, פעם בחודש–פיקוח על מוסדות חינוך 3.1.16

מהנדסי"עשנים5כל –ציבורומבניחינוךבמוסדותחשמללוחותבדיקת3.1.24
אחזקה–שנים3וכל

חצי שנתי–חשמללוחותיזוקח3.1.25

5.4.2.01עבודהבהוראתהמפורטפיעלמתבצעת-חינוךמוסדותתחזוקת3.2

הביקורת העירה כי עפ"י הנוהל האמור יש לבצע ביקורת מנע בבתי ספר בתדירות 
שצוין לעיל,  "תחזוקת מוסדות חינוך"בנושא של פעם בשבועיים, בעוד שבנוהל 

נדרש לערוך ביקורות בבתי הספר בתדירות של פעם בחודש.  

. , כפי הנדרשהלי האיזוונהוראות העבודה באת עדכן ולהתאים מומלץ ל

תחזוקההפעילותהוצגה טבלה לתכנון , האמורלהוראת העבודה בנוהל1בנספח 
במהלך השנה, שכללה, בין היתר, את הנושאים הבאים:
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ספרבתימנעביקורתביצוע

ילדיםגנימנעביקורתביצוע

חינוךמוסדותקיוןינעלפיקוח

ומבניחינוךמוסדותחשמללוחותבדיקת
שנים 3וכל שנים מהנדס 5כל -ציבור

חצי שנתי- אחזקה.  חיזוק לוחות חשמל 

במועד הביקורת, לא נמצאה במחלקת תחזוקה טבלה מעודכנת הכוללת תכנון     
נוהל. כנדרש עפ"י ה,האמורות להיערך במהלך השנהתחזוקההלותופעהביקורות ו

לא נמצאה תכנית עבודה רב שנתית לביצוע הבדיקות שיש לבצע בלוחות כמו כן,
שנים.5או 3כל  במוסדות החינוך החשמל 

מנהלת אגף איכות הסביבה ומנהל מחלקת תחזוקה מסרו לביקורת כי לא הוכנו 
על ידם תכניות עבודה בנושא, ולדעתם אחראי תחזוקת מוסדות חינוך המשמש

תחזוקה מסוגל להכין תכניות עבודה באופן עצמאי.גם כסגן מנהל מחלקת 

בתחילת כל שנת להנחות את אחראי תחזוקת מוסדות חינוך להגיש מומלץ 
מתוכננות ביקורות לביצוע תקופתיות ת עבודה ותכנילימודים למנהלת האגף 

,  כנדרש עפ"י הנוהל.  מונעת במוסדות החינוךאחזקהפעולות ו

וכפי כפי שצוין בדוחציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, שמנהלת אגף איכות הסביבה 
לאורך השנים הרבה טפסי דיווח אך אלו לא ההוטמעו על ידשהתרשם המבקר, 

מולאו או שמולאו בחלקם על ידי סגן מנהל המחלקה. 
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ביצוע עבודות תחזוקה.7

כללי7.1

שדרוגבוקלות שוטפות,בתטיפול בהתמקדו החינוך מוסדות בהתחזוקעבודות ה
דיווחים על תקלות ה. ובמהלך השנההקיץחודשי באופן מתוכנן בהמבנים ושיפוץ 

, גורמים שוניםל ידיעשהועברו העירוני מוקד פניות לאמצעות עיקר בהתקבלו ב
ביטחון, תחזוקה, ,אגף חינוךגני ילדים, עובדי בתי ספר ואבות בית, מנהלות כגון 

החינוך.מוסדות ביקרו בשבמועצה ובעלי תפקידים 

, צביעה,איטוםבינוי, כגון: המתוכננות היו בנושאים שונים, התחזוקה עבודות 
ועוד. תיקון ליקויי בטיחות, רותים, החלפת מתקנים ועזרי לימוד, ישיפוץ חדרי ש

שהתמקדה בניקוי והקיץ, החורף חודשי בנוסף, בוצעה היערכות עונתית לקראת 
. מזגניםובניקויגגות ומרזבים

בגני ילדיםשוטפתתחזוקת7.2

גני חט"צ שפעלו בתוך 5גני ילדים,  מלבד 24במועד הביקורת פעלו במועצה 
.גנים פרטיים4במועצה פעלו מבני בתי ספר ותוחזקו על ידי אבות הבית.  בנוסף, 

לביקורת הוסבר כי רובם הגדול של הגנים פעלו במבנים לא חדשים, שתחזוקתם 
מחייבת עבודה מרובה.  

מתקנים ש,עובדי מחלקת תחזוקהל ידיעמבוצעת גני הילדים ת תחזוקנמצא,  כי 
רובם עם קבלנים שמזמינים ובמידת הצורך מסוגים שונים, רבות בעצמם תקלות 

י תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, כי הוא אחראנחתמו הסכמי מסגרת. 
מוונדליזם, כתוצאה מטפל גם בתיקון מתקנים שנשברו בגנים ובנזקים שנגרמו 

והוצאת הזמנות העבודה לתיקונים והפיקוח על הביצוע נמצאים בתחום אחריותו.

דוח שהופק בכל בוקר מקבל אחראי תחזוקת מוסדות חינוךכי לביקורת נמסר, 
עורך ופניות שהתקבלו במהלך הערב והלילה הקודם,לגבי המוקדבאמצעות תכנת 

העבודה בהתאם לסדר ביניהם תלקועם עובדי המחלקה שבמהלכה מחהישיב
העבודה בנוסף, במשך יום בתיאום עם מנהל המחלקה.על ידו, קדימויות שנקבע 

, או מאגף חינוךילדים גנימולעיתים העירוני מהמוקדנוספותפניות מתקבלות 
.עוד באותו היוםעל ידי עובדי המחלקה שבמידת האפשר מטופלות 

שיפורהאחרונה מורגש השנהבחצימנהלת מדור גני ילדים מסרה לביקורת,  כי 
קודמת,  ההשנה, לעומת הגניםתחזוקתבשל מחלקת תחזוקה אופן הטיפול ב

היא עורכת מעקב מנהלת המדור ציינה ש. שלהערכתה נובע גם מתחלופת עובדים
שיחות אמצעות עיקר בלמחלקת תחזוקה, בועברו על ידה הטיפול בפניות שהאחר 

תשיטתיעורכת בקרה אינה אולם היא , מנהלות הגניםמול בירורים טלפוניים ו
ות על סגירת הפניתסתמכמו,למוקדישירות הפניות שהועברו הטיפול בכל על 

.מחלקת תחזוקהידילעהמוקד במערכת 
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) נקבעו כללים לגבי אופן ביצוע 5.4.2.1בנוהל תחזוקת מוסדות חינוך (הוראה מספר 
האחזקה השוטפת בגני ילדים, כמפורט להלן (הוראות הנוהל מופיעות במסגרת 

:מודגשת)

שוטפתאחזקה- ילדיםגני

)שנפגעוהמשחקים במתקנינקבעו כללים לטיפול נוהל ב(.....–משחקיםמתקני3.1

.במידת האפשרהתחזוקהמחלקתידיעליטופלוהגןבתוךסתימות–ביובסתימות3.2
לסתימות המצריכות. המועצהשלהביובקבלןידיעליטופלוהעירוניתבמערכתסתימות
.המסגרתבהסכםקבלןיוזמןפתיחהמכשירי

למנהל הפניהאתיעבירהמוקד. העירונילמוקדיפנוהגןסייעתאוגננת–שבראחזקת3.3
.וציבורחינוךמוסדותלאחראיאוהתחזוקהמחלקת

דעת  ובהתאםשיקולי"עפהליקוייםבתיקוןהטיפולאתיתזמןהתחזוקהמחלקתמנהל3.4
.הבעיהלדחיפות

ליקוייםהאת הטיפול בתיקון ןזמיתה ת תחזוקסגן מנהל מחלקלביקורת נמסר כי 
מנהלת אגף איכות הסביבה משימות מלעיתים קיבלובתיאום עם מנהל המחלקה, 

לאחר ביצוע.והתבקש לדווח שוטפות 

העירוני שיעבירהלמוקדתועברהפניה, הילדיםלשלוםסכנהקיימתבהםבמקרים3.4.1
הליקוילתיקוןוזה יפעלוחינוךציבורמוסדותעללאחראיאוהתחזוקהלמנהלישירות
.מיידית

מנהל. גמר טיפולעלהתחזוקהמחלקתמנהלאתהעובדיעדכן, הטיפולסיוםעםמיד3.4.2
.הממוחשבתבמערכתהפניהאתיסגורהמחלקה

מנהל "ירק עאינה מתבצעת סגירת הפניות במערכת המוקד לביקורת נמסר כי 
. ומזכירת המחלקההמחסנאיסגן מנהל המחלקה, י"אלא גם ע,  הת תחזוקמחלק

יצוין כי בנוהל לא נקבעה בקרה נוספת על תיקון ליקויים בטיחותיים בגני הילדים 
וחובת העברת דיווח למנהל המחלקה,  כפי שנקבע בהמשך הנוהל לגבי בתי הספר.

בגני ילדיםחזוקה מונעתת7.3

ביצוע ) נקבעו כללים לגבי אופן 5.4.2.1בנוהל תחזוקת מוסדות חינוך (הוראה מספר 
האחזקה המונעת בגני ילדים,  כמפורט להלן: 

מונעתאחזקה- ילדיםגני

לאתר מנתעלביישוב, גני הילדיםבכליבקרהתחזוקהמחלקתעובד, לחודשאחת3.5
.מועדתקלות מבעוד

שהתגלו הליקוייםכלאתלתקןשדאגלאחר, בגןביקורח"דועלויחתוםימלאהעובד3.6
.מעקבלשםהעירונילמוקדעבירםיאוח"בדו

.למעקבתחזוקהמחלקתלמנהלח"הדויועברהליקוייםכלתיקוןלאחר3.7
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ביישוב גני הילדים כל עובדי מחלקת תחזוקה ערכו ביקורים שוטפים בנמצא, כי
. העירונימוקדאמצעות העיקר בב,מחלקהשהופנו לרבות קריאות ונתנו מענה ל
חודש הילדים אחת לביקורים יזומים בגניעל ידי המחלקה לא נערכו לעומת זאת, 

.  נוהלה, כנדרש עפ"י במסגרת בקרה מונעתמבעוד מועדלצורך איתור תקלות 
הילדים יזומים שנערכו בגני דוחות על ביקורים לא נמצאו במחלקה בהתאם לכך, 

מעקב.בקרה ולה מחלקהאמורים להיות מועברים למנהל הנוהל לפי שמידי חודש, 

יצוין,  כי בנוהל לא נקבע שהעתקי הדוחות האמורים יועברו גם למנהלת מדור גני 
ילדים,  בשונה מבתי הספר לגביהם נקבע שהדוח יוגש גם למנהלת מדור בתי ספר. 

מומלץ להקפיד על ביצוע ביקורים יזומים בגני הילדים בתדירות של פעם בחודש, 
איתור תקלות מבעוד מועד במסגרת בקרה מונעת, וביצוע בדיקות מתוכננות לצורך 

ללא קשר לביקורים השוטפים לצורך טיפול בקריאות שהופנו למוקד.

להקפיד על מילוי דוח ביקור חודשי באמצעות הטופס שנקבע בנוהל, , מומלץעוד 
לצורך מעקב ובקרה, ת תחזוקה ולמנהלת מדור גני ילדים שיועבר למנהל מחלק

במהלך תיקון הליקוייםאת אחראי תחזוקת מוסדות חינוך לבדיקת גם וישמש 
.הביקור החודשי הבא

שבמהלך לכך הוא דואג שסגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, 
טיפול אוכל השבוע יבקרו בגני הילדים עובדי מחלקת תחזוקה לביצוע עבודות

טיפול מיידי.  ם בבגנישיש או מפגע זמינים לכל דרישה הם והגננות, של בפניות 
הנ"ל גם ציין,  כי הוא מטפל באופן ישיר ושוטף בנושאים הבאים: ניקוי מזגנים, 
ניקוי גגות וניקוזים לקראת החורף, טיפול בנזילות במהלך החורף, טיפול בהחלפה 
וסינון חול בחופשת הקיץ,  וגם עומד בקשר עם קבלנים במהלך הקיץ בכל נושאי 

קיץ,  כגון פתיחת גני ילדים ובקרה ופיקוח על צביעת הגנים.שיפוצי 

ההכנה , החורףלקראתויכינםהחינוךמוסדותבכלתחזוקהעובדיעבור, לשנהאחת3.8
'.וכוחירום,פתחיבדיקת,מנעוליםשימון, ומרזביםגגותניקויתכלול

.סתימתםלמנועמנתעלהמזגניםשלהפילטריםינוקולחודשאחת,הקיץבחודשי3.9

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מדווח מנהלת מדור גני ילדים מסרה לביקורת, כי 
פילטרים הניקוי לקראת החורף. לגבי םלה מידי שנה על העבודות שנערכו בגני

הגננות ע"י מבוצעהדבר בדרך כלל כי אחת לחודש ציינה מנהלת המדור, מזגנים ב
או עובד תחזוקה.  מזגנים לא מזמינים לצורך כך טכנאי למיטב ידיעתה והסייעות, ו

תחזוקה עורכים סיורים הכי עובדי אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, 
חורף שבמהלכם מנקים את המרזבים והגגות, וכן לקראת הקיץ הבגנים לקראת 

ניקוי בורות הניקוז של העובד גם ציין, כי הוא אחראי על לצורך ניקוי המזגנים.  
מי הגשם לקראת החורף באמצעות ביובית,  כולל בחצרות בתי הספר וגני הילדים.
יצוין כי עפ"י הנוהל, ההכנה לקראת החורף אינה אמורה להסתכם בניקוי גגות 

אלא לכלול גם שימון מנעולים, בדיקת פתחי חירום, ועוד.  ומרזבים בלבד, 
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של המועדים בהם מרוכז רישום ת תחזוקה מחלקבמועד הביקורת, לא נמצא ב
נערכו העבודות האמורות  בכל אחד מהגנים,  או תכנית עבודה שבה הן נכללו.  

רישום לנהל עבודה, והת ובתכניהאמורות התחזוקה העבודות מומלץ לכלול את 
לצורך תיעוד ובקרה.בכל אחד מהגנים, העבודות נערכוהמועדים בהם של מסודר 

בתי ספרה שוטפת בחזוקת7.4

) נקבעו כללים לגבי אופן ביצוע 5.4.2.1בנוהל תחזוקת מוסדות חינוך (הוראה מספר 
של בתי הספר,  כמפורט להלן: השוטפת האחזקה 

ספרבתיאחזקת

תהשוטפלתחזוקההאחראיהגורםנויההביתאב,המועצהשבאחריותהספרבבתי3.10
.של המבנים

השוטפת בתחזוקהומסייעמייעץ, מנחהגורםתהווהבמועצההתחזוקהמחלקת3.11
.השברובתחזוקת

התחזוקה השוטפת של בתי הספר התבססה על איתור ותיקון תקלות ע"י אב הבית 
בסיוע ותמיכה של מחלקת תחזוקה,  ועל ביצוע עבודות ע"י קבלנים חיצוניים.  

העבודות האמורות להתבצע באופן עצמאי יצוין,  כי בנוהל האמור לא פורטו סוגי 
ע"י אב הבית, ואלו המאפשרות להזמין עובדי מחלקת תחזוקה או קבלן חיצוני.  
לביקורת הוסבר כי בדרך כלל אבות הבית מתקנים בעצמם תקלות קטנות 
המצריכות התמצאות וידע טכני, ובמידת הצורך פותחים קריאה במוקד על מנת 

זוקה.  כמו כן, אב הבית רשאי להזמין באופן עצמאי להסתייע בעובדי מחלקת תח
לביצוע עבודות בעלות גבוהה יותר ו,500₪קבלנים לביצוע עבודות בעלות של עד 

אגף חינוך.באמצעות הזמנת עבודה להוציא נדרש 

חלק מהעבודות בוצעו על ידי קבלני מסגרת שעימם הוסכם מראש על מחירים 
בלנים שלא הוסדרו בהסכם מסגרת בוצעו בהליך קבועים במהלך השנה.  עבודות ק

מחלקת תחזוקה והועברו לאגף חינוך.  אמצעות בושהתקבלקבלת הצעות מחיר,

לימודים מתקבלות כל שנת , כי במהלך העירוני העלתהנתוני המוקד בדיקת 
ליקויים בנושאים שונים.  ועל תקלות מבתי הספר מידי חודש עשרות פניות במוקד 

תוך מספר שעות או מספר ימים, ובחלק קטן רוב הפניות טופלונמצא כי 
מהמקרים הטיפול נדחה במספר שבועות או אפילו חודשים לאחר שהפניה הוגדרה 

.מורכבתאו גדולה, יסודית כטיפול "לטווח ארוך" עקב צורך בתכנון וביצוע עבודה 

אינה עורכת כי עקב עומס עבודה היא מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת, 
, העירונילמוקדישירות פניות שהועברו כל המעקב שיטתי אחר הטיפול ב

ה.מחלקת תחזוקומסתמכת על סגירת הפניות במערכת המוקד על ידי 
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במהלך השנה מחלקת סגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי
חותי המסכן את תחזוקה מטפלת במידית בכל נושא תחזוקת שבר ובכל נושא בטי

חיי הילדים במוסדות החינוך השונים,  וכל זה עפ"י כללים ותקנות,  וגם כיום שיש 
רכז אחזקת מוסדות חינוך הוא מסייע לו לפי הצורך.

חזוקה מונעת בבתי ספרת7.5

התחזוקה המונעת בבתי הספר התבססה בעיקר על עבודות שדרוג במועד הביקורת, 
אגף חינוך, באחריות ובמהלך השנהשיפוצי קיץ במסגרתשבוצעו ושיפוץ המבנים 

דרישות מוסדות החינוך.  נמצא, כי מחלקת לבהתאם לצרכים שזוהו על ידי האגף ו
תחזוקה כמעט ולא ערכה סיורים יזומים בבתי הספר במטרה לאתר מבעוד מועד 

ליקויים במבנים או כדי לפקח ולהנחות את אב הבית, כפי שיוסבר להלן.תקלות או 

) נקבעו כללים לגבי אופן ביצוע 5.4.2.1בנוהל תחזוקת מוסדות חינוך (הוראה מספר 
,  כמפורט להלן: לקראת חודשי החורףבתי הספר אחזקה מונעת של 

לגבימכתב הנחיותס"בתיהמדורלמנהלתתחזוקהמחלקתתשלח, החורףלקראת3.11.1
.החורףתקופתלקראתהנדרשתההיערכות

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת,  כי לקראת החורף כל אבות הבית  
בבתי הספר אמורים לבצע ניקוי של הגגות והמרזבים. העובד ציין כי מדובר 

בנושא.הנחיותבהנחיות קבועות (פק"ל) ואבות הבית אינם מקבלים ממנו בכל שנה 

מחלקת תחזוקהמשנה מידי כי מנהלת מדור בתי ספר קיבלה לביקורת נמסר, 
להנהלות בתי הספר.שהועבר , בנושא ההיערכות הנדרשת לקראת החורףמכתב 

נמצא, כי מעבר לשליחת המכתבים האמורים, לא נערכו בדיקות מול אבות הבית 
כדי לוודא ביצוע בפועל של ההיערכות, ולא התקבלו מהם דיווחים בנושא.

הספרבתיבכללחודשאחתביקורתיבצעציבורמוסדותאחראיתחזוקהמחלקתעובד3.13
.)2ישים(מסמךהליקוייםעלס"בתיהמדורמנהלתאתויעדכןישוב, יב

הליקויים כללתיקוןהספרבתימולאחראיתהחינוךבאגףס"בתיהמדורמנהלת3.14
.שהתגלו

.תחזוקהמחלקתעובדי"ענוספתביקורתתבוצעהליקוייםכלתיקוןלאחר3.15

.למעקבתחזוקהמחלקתלמנהלהטופסיועברהטיפולבסיום3.16

בנוהל נקבע, כי לאחר תיקון כל הליקויים שהתגלו בסיורים החודשיים 3.15בסעיף 
.     נוספת ע"י עובד מחלקת תחזוקהביקורת תבוצעבבתי הספר,  

לציין בנוהל,  כי ביקורת נוספת כאמור תבוצע במסגרת הסיור החודשי   מומלץ
של אחראי תחזוקת מוסדות חינוך בבית הספר, שיבדוק גם את תיקון הליקויים 

שצוינו בדוח החודשי הקודם.  
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לנוהל צורף כנספח טופס מיוחד שבאמצעותו אמור עובד מחלקת תחזוקה לדווח 
בסיום הטיפול בליקויים אמור . ערךאי הבדיקות שלמנהלת מדור בתי ספר על ממצ

לצורך בקרה ומעקב.   הטופס להישלח גם למנהל מחלקת תחזוקה, 

להלן טופס הדיווח האמור:    

קלסר בו תויקו מספר טפסים שהוגשו יקורת, נמצא במחלקת תחזוקהבמועד הב
על ידי אבות הבית. אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר הבשנים קודמות למחלק

ערך שיםסיורבעקבותהביתותלאבבעצמו מסר שהואדוחות בלביקורת, כי מדובר 
. בטופסצוינו על ידו שהליקוייםכל הם יתקנו את שמנתעל,הספריבבתעימם 

בסעיפים"בוצע"בטופס רשםהביתאבנים,לאחר ביצוע התיקוכי העובד גם ציין
.העביר אותו בחזרה למחלקת תחזוקהוהרלוונטיים
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כל אחד בת וביקורתחזוקת מוסדות חינוך לא ביצע אחראי הביקורת העלתה, כי
העביר לא בהתאם לכך ו,בתדירות של פעם בחודש כנדרש עפ"י הנוהלבתי הספרמ

. צוין לעילטופס שהבאמצעות ממצאי הביקורות ל עדוחות חודשיים 

אחראי תחזוקת להסביבהאיכותאגףמנהלתפנתה 25.11.14בתאריך, כי יצוין
בפניה צוין כי העובד . חינוךמוסדותפיקוחובקרהדוחותבנושאמוסדות חינוך

לעבוד, והוא התבקש בעברתזכורותחרףכמתבקשביקורתדוחותמעביראינו 
. החינוךבמוסדותשטחסיוריעל דוחותולהעבירהנוהללפי

יםנוהל המחייב לערוך סיורהכי ,אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר לביקורת
תדירות הסיורים ולדעתו יש לשנות את ,נקבע לפני זמן רבפעם בחודש בתי הספר ב
תחזוקת לים הקשוריםבנושאמוטלת עליו עבודה רבה ציין, כי גם העובד נוהל. ב

בתי הספר כל בלו לערוך סיורים חודשיים אפשר אינו מהיישוב, ועומס העבודה 
לעקוב אחר תיקון כל הליקויים. גם למלא דוחות ויחד עם אבות הבית, 

בבתי ספר עלה בישיבות סיורים נושא הכי מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, 
.  תפקידו להוציא לעובד הנחיות בנושאאין זה ו, שנערכו עם מנהלת האגף והמנכ"ל

חשוב להנחות ולעודד את אבות הבית ולערוך עליהם בקרה, ואם ש,גם צייןהנ"ל
שהאחראי מגיע בכל חודש לביה"ס ושואל שאלות, רמת התחזוקה תעלה. הם יראו 

ממחלקת תחזוקה מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת,  כי העובדה שלא קיבלה 
.עת הדרגים הניהולייםדוחות חודשיים על ביצוע סיורים בבתי הספר,  הובאה לידי

מבעוד מועד טפל ביקורות יזומות ותגם במקום שהמועצה תערוך כתוצאה מכך,
אבות הבית ל ידיפניות שהועברו עההיא הסתמכה על בליקויים שאותרו על ידה, 

ערכה מעת לעת בהשתתפות מנכ"ל המועצה. היא סיורים שהעל גם וובתי הספר, 

מנהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת, כי אבות הבית אמורים להסתייע 
במחלקת תחזוקה באופן שוטף, ואחראי תחזוקת מוסדות חינוך אמור להיות 
"העיניים של המועצה" בבתי הספר, לפקח על אבות הבית ולמלא דוח חודשי 

ציאה אגף, כי למרות שהוהתמנהלבאמצעות הטופס שנקבע בנוהל.  עוד ציינה 
, והדבר השתקף כנדרשהנחיות ושלחה מיילים בנושא, לא הוגשו דוחות חודשיים

מידי שנה מול מנכ"ל המועצה.  ההיא נבחנעליהם במדדי הביצוע שגם 

צוינו מטרות 2015של המועצה לשנת בחוברת תכניות העבודה והתקציבכי ,יצוין
:האמורים, כמפורט להלןובכלל זה לגבי הדוחות,ביצוע בנושאים שוניםומדדי

הערותערך מדדמטרהנושאים

אחזקת מוסדות 
חינוך ומבני ציבור 

ניקיון ותחזוקה–

פיקוח יזום 
על רמת ניקיון 

ותחזוקה בבתי"ס 
ומוסדות ציבור

דוח פיקוח חודשי על ניקיון 
ומפגעים בבתי ספר ומוסדות 

בשנהציבור.  מספר דוחות

על ידי סגן מנהל 12
תחזוקהמחלקת 
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מנהלת אגף איכות הסביבה לאחראי תחזוקת פנתה 16.3.16תאריך בנמצא, כי 
". 2015מדדי ביצוע לשנת "בנושא המועצה,מוסדות חינוך עם העתק למנכ"ל

וגשו הלאששובסתברהל"מנכהאצלביצועמדדיישיבתבמסגרתכי ,בפניה צוין
ביצועעלקפידוהעובד התבקש לה,הספרבבתימפגעיםסיוריבמסגרתמנעדוחות

. חודששל פעם בתדירותבמפגעיםעלווחיודסיוריםה

סיוריםעריכתעלחודשייםדוחותהועברולא, ההאמורההפנילאחרגםכינמצא
כי למרות ידיעת הדרגים הניהוליים על כך , יצוין.הנוהלי"עפכנדרשהספרבבתי

שהביאו ננקטו צעדים לא , נדרשפי הכערכים סיורים נלא תקופה ארוכה שבמשך 
. לשיפור המצב

נדרש עפ"י הנוהל, הקפיד על עריכת סיורים חודשיים במוסדות החינוך כמומלץ ל
.לכךועל הגשת דוחות חודשיים על ממצאי הסיורים באמצעות הטופס שנקבע

חינוךמוסדותעל ממונהמנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי ה
ילדיםהגניתחזוקתבאחריותו, ותחזוקהמחלקתמנהלסגןתפקידובהגדרתהוא 

עוד ציין . הביתאבמולתחזוקהמבחינתהספרבתיעלאחראיהואוכן, במלואה
ממוסדותבאחדבשבועפעםלפחותלבקרהיאהתפקידהגדרתמנהל המחלקה, כי 

להגעהזמןחוסרהיתההעובדטענתועהתבצלאהדברבפועלאך ביישוב,החינוך
ציין ,ילדיםגניכולל, לטפלאמורהיהבהןשהמטלותשארלגבי .המוסדותלכל

,מהגניםאחדלכלבשבועפעםכמעטהגיעוהתחזוקהעובדימנהל המחלקה ש
, הספרבתיכלשלהחשמלבאחזקתמלאשירותנתנהתחזוקהמחלקת,  בנוסףו

.ביישובהביתאבותלכלעזרהובמתןכלליתבתחזוקה, ציבורומוסדותילדיםגני
תחזוקתעלהאחראיחינוךבאגףעובדקליטתבעקבותהוסיף, כי מנהלת המחלקה 

הביקורותלתיעודלדאוגוכן,המומלצותהביקורותאתלקייםישחינוךמוסדות
הנ"ל גם ציין שככלל, .  הנוהלי"עפכנדרש,דוחותהגשתבאמצעותמסודרבאופן

מקובלות וצריך ליישם אותן בפועל.הביקורת ההמלצות בדוח 

,  כי בבתי הספר הביקורתסגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת דוח
שאיתם כולל הערכות חורף, ,יש אבות בית האחראים על תחזוקה כללית ושוטפת

לדבריו, ורים לפי הנדרש.אך נמנע ממנו מחוסר זמן לבצע סי, נמצא בקשרהוא 
מכיוון שמחלקת תחזוקה מטפלת במגוון רחב של נושאים ברחבי היישוב במהלך 

הוא המליץ למנות עובד שיטפל רק בנושא אחזקת מוסדות חינוך, ולשמחתו היום, 
עוד ציין סגן חינוך. ההמלצה זו התקבלה בברכה ומונה עובד לטיפול במוסדות 

הביקורת הועלו בפני העובד האמור,  כולל הכנת לוח מנהל המחלקה,  כי המלצות 
גאנט שנתי,  הקפדה על נוהלי עבודה, הגשת דוחות ביצוע לתחזוקת מנע בבתי ספר 

ובגני ילדים,  הנחיות לטיפול בנושאים בטיחותיים והנחיות בטיפול פניות מוקד.
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טת הדוח,   מנהלת מדור בתי ספר וסגנית מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיו
מהאחראיםהסברותובעתהמחייבתאירגוניתתרבותבמועצה תתקייםאםכי 
ממנהליולא) חינוךבאגףגםוכיוםבתחזוקהבהנדסה(חינוךמוסדותתחזוקתעל

שלרקאינהלתחזוקההאחריותכיההבנהאז, האגףוממנהלתבחינוךמדורים
.מוטמעתתהיה" החינוך"

טיפול בנזילות מים 7.6

במוסדות חינוך וציבור על נזילותבנוהל האיזו של המועצה בנושא טיפול בתלונות 
, נקבעו כללים לטיפול 20.1.16) שעודכן לאחרונה בתאריך 5.4.2.17(הוראה מס' 

בדליפות מים,  בעיות רטיבות ותחזוקת מרזבים ותעלות ניקוז,  כמפורט להלן:

:כלליבפניותלטיפולהשיטה

.העירונילמוקדיועברוציבורומבניחינוךמוסדותנציגיפניות, ככלל3.1.1

.פניותרישוםביומןהפניהתרשםהעירוניבמוקד3.1.2

הפניהאתלפתוחיש, הסביבהאיכותלאגףישירותיפנהחינוךמוסדותונציגבמידה3.1.2.1
.במוקד

כונןאותחזוקהאישי"עמיידילטיפוליועברובטיחותימפגעהמהוות, דחופותפניות3.1.3
.)שבועוסופיצ"אחהבשעותוהןבמידה(

שוטפתפעילות

במפגעיםוטיפולשוטפתאחראים לאחזקהציבורומבניחינוךבמוסדותהביתאבות3.2.1
.חינוךבמוסדות

לבצעיש) נובמבר-ספטמברחודשי(הסתיולקראתובפרטהלימודיםשנתבמהלך3.2.2
:וציבורחינוךמוסדותבמבניומנעבקרהפעולותמספר

.תחזוקהבאחריות מחלקתומרזביםניקוזים, גגות-ומוסדות ציבור גני ילדיםהכנת 3.2.2.1

גורם-חינוךבמוסדותהביתאבותבאחריותומרזביםניקוזים, גגות-בתי ספרהכנת 3.2.2.2
.החינוךאגףומוודאמפקח

אחזקהיתועדו בדוחהביתואבותתחזוקהמחלקתבאחריותהשוטפותהאחזקהעבודות3.2.3
).1מונעת (נספח 

חינוךהאגףומנהלתהספרבתילמנהלותהעבודהסיוםעםיוגשומונעתאחזקהדוחות3.2.4
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לקבלת דוחות מאבות הבית או תיעוד באגף חינוך במועד הביקורת, לא נמצא 
.ביצוע עבודות האחזקה האמורותממחלקת תחזוקה על גבי הטופס האמור,  לגבי 

מומלץ להקפיד על הגשת הדוחות האמורים על ידי מחלקת תחזוקה ואבות הבית, 
כפי הנדרש. 

לאיכ"סהנדסהביןאחריותחלוקת-חינוך במוסדותנזילותבגיןבפניהטיפולאופן

אתתעדי,המפגעלאבחוןלמקוםתחזוקהמחלקתמנהלסגןיצאהפניהפתיחתעם3.3.1
).2(נספח הנדרשיםשננקטו אוהטיפולדרכיעלוידווחהמפגע

, הנדסהאגףמנהל, הסביבהאיכותאגףמנהלת, גננת/ס"בימנהלת: ליופץזהטופס3.3.2
. החינוךאגףמנהלת
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ים ודיווח ד המפגעועיתעל קפד ולאחר פתיחת פניות בנושא נזילות, לא הכי נמצא, 
, ועל הפצת הטופס  טופס האמוררישום בבאמצעות על דרכי הטיפול הנדרשים

,  כולל אגף חינוך.כל הגורמים שנקבעו בנוהלל

באמצעות הטופס שנקבע בנוהל.מסודר בנושא, ודיווח מומלץ להקפיד על תיעוד 

התחזוקה.מחלקתידיעליתוקן, לתיקוןניתןוהמפגעבמידה3.3.3

עםיתייעץתחזוקהמחלקתמנהלייעוץ, סגןהמצריכהמורכבתבבעיהומדוברבמידה3.3.4
לבעיה.לפתרוןהמועצהמהנדס

מחלקתבניהולתתבצעהעבודה,מורכבולאגבוהלאבסכוםהואוהפתרוןבמידה3.3.5
הזמנה.אישורלאחרהמבצעהקבלןמולתחזוקה

תנוהלהעבודה-וניהול פיקוח, גבוההעלותהמצריכהמורכבתבבעיהומדוברבמידה3.3.6
הנדסה.אגףידיעלותפוקח

, הנדסהאגףידיעלבעברשנוהלהלאחרעצמהעלשחוזרתבבעיהומדוברבמידה3.3.7
הפתרון.אתולמצואהבעיהבבדיקתלהמשיךהנדסהאגףבאחריות

,השנהלאורךשטופלוהבעיותריכוזאתלידיוויקבלשנהמידימיפוייבצעהנדסהאגף3.3.8
הנזילות, בפרטבנושאחוזרותתקלותלמניעתהיקףרחבפרויקטלבצעהאםלבחוןכדי

.הקיץלשיפוציהיערכותלקראת
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לאגף מידי שנהמחלקת תחזוקה שלחה במועד הביקורת, לא נמצא תיעוד לכך ש
, כנדרש בנוהל,   בנושאבעיות שטופלו לאורך השנההשל מסמך הכולל ריכוז הנדסה 

על מנת שיוכל לבחון אם יש מקום לבצע פרויקט רחב היקף למניעת תקלות 
חוזרות בנושא הנזילות.

ושאלאגף הנדסה את ריכוז הבעיות שטופלו בנמידי שנה מומלץ להקפיד להעביר 
.הנזילות,  כפי הנדרש

מקצועישגורםחשובמנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי 
אתוינהלחינוךאגף מהמגיעיםהדיווחיםכללאתירכז) תחזוקהאוהנדסה(אחד

הואכיוםהמצבלדבריה, . דליפותאוגגותאיטום,נזילותין בהעבודהחלוקת
לכךוגורםבעייתימאוד, וזהמהשייךלמיביניהםמתווכחיםותחזוקהשהנדסה

בנושאהשלנוספתהמלצהעוד ציינה מנהלת המדור, כי .מתבצעתלאשהעבודה
הדיווחאתשמעבירחינוךבאגף למנהלולאאחדמקצועילגורםיגיעשהדיווחהיא

.מדויקלאודיווח" שבורטלפון"שיוצרמה,  הלאה

ניקיון בתי ספר7.7

) נקבעו כללים לגבי האחריות 5.4.2.1בנוהל תחזוקת מוסדות חינוך (הוראה מספר 
על עבודות הניקיון בבתי הספר,  כמפורט להלן: 

קבלני עבודתעלובקרהעל-פיקוחלבצעהאחראיתהנההתחזוקהמחלקת, בנוסף3.12
.הספרבבתיהניקיון

למנהלת מדורהמתלונניםיופנו-הניקיוןרמתעלתלונותתתקבלנהבהםבמקרים3.12.1
.ס"בתיה

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר לביקורת,  כי הוא אינו מבצע פיקוח שוטף 
בשטח על ניקיון בתי הספר,  אלא עורך בקרה בנושא עפ"י דיווחים המתקבלים 
מאבות הבית.  לדבריו,  אבות הבית עורכים בכל בוקר סיורים בביה"ס ומידי פעם 

יתים שולחים תמונות במייל.  מדווחים לו על בעיות או תקלות בנושא הניקיון ולע
העובד גם ציין,  כי במקרים חריגים הוא קונס את חברת הניקיון בעקבות התקלה 

ומעביר לאגף חינוך בקשה לקזז את הקנס מהחשבון החודשי שהוגש ע"י החברה.  

אמורים היו המתייחס לסיורים שלעיל, 7.5יצוין כי בטופס הדיווח שהוצג בסעיף 
סעיפים המתייחסים2הספר על ידי עובד מחלקת תחזוקה,  נכללו להתבצע בבתי 

לנושא הניקיון,  כמפורט להלן:

בדיקת ניקיון כללי בביה"ס-10סעיף 
בדיקת ניקיון חצר ביה"ס-13סעיף 
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כפי שצוין, גם לא נערכו ,חודשיים בבתי הספרכתוצאה מכך שלא בוצעו סיורים
, ומנהלת מדור בתי ספר לא קיבלה מידע המוסדותבדיקות שוטפות לגבי ניקיון 

לצורך בקרה ומעקב.   שוטף בנושא

מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת, כי הפיקוח השוטף על ניקיון בתי הספר 
מתבצע ע"י אבות הבית ומנהלת המוסד, המוודאים שהמוסד נקי, שיש מספיק 

של כמו היעדרות מהעבודהחומרי ניקיון, וכד'.  לדבריה, כאשר מתעוררות בעיות
עובדת ניקיון או תלונה על רמת ניקיון ירודה, היא מקבלת פניות מבתי הספר 
ומטפלת בכך מול חברת הניקיון.  מנהלת המדור גם ציינה,  כי לא ניתן להסתפק 
רק בהטלת קנסות,  אלא צריך גם לערוך בירורים מול החברה ולנהל עימה דיאלוג 

אם היה מועסק באגף חינוך אחראי תחזוקה, הוא היה כדי למצוא פתרונות,  ו
אמור לטפל גם בנושא הניקיון ומאפשר לה לפנות זמן לטובת נושאים אחרים.

נמצא,  כי בעקבות חוסר שביעות רצון של מנהלת אחד מבתי הספר ממצב הניקיון, 
בין נציג חברת הניקיון למנהלת מדור בתי ספר,  28.7.15נערכה פגישה בתאריך 

.את עבודתה בביה"סבאותו החודש תסיים החברה שבעקבותיה הוחלטש

בעיקר על עבודתם הפיקוח על ניקיון בתי הספר התבסס כימהאמור לעיל עולה, 
.  עוד עולה, שטיפול מחלקת קלות בנושאתתלונות על בעל טיפול ואבות הביתשל 

מנהלת מדור וטיפול הטלת קנסות על חברת הניקיון, התמקד בקלות תחזוקה בת
מול החברה.  ומציאת פתרונות כלל גם בירורים בתי ספר 

אחריות מחלקת המעשית של משמעות ההאיזו לא הוסברה נוהל ביצוין, כי 
תלונות הקביעה שמעבר ל, על קבלני הניקיוןובקרהעל- תחזוקה על ביצוע פיקוח

.למנהלת מדור בתי ספריופנו בנושא 

הניקיוןחברות על ובקרה על- פיקוחשל ביצוע האת אופן בנוהל פרט מומלץ ל
ם האחראי לבחון את הצורך בשינוי הגורו,על ידי אחראי תחזוקת מוסדות חינוך

.בנושאלבירור התלונות 

"תחזוקת מוסדות נושא פניות ב13מוקד העירוני מערכת הבנרשמו 2015בשנת 
תיקון ברז בנושאי תחזוקה כללית,  כגון היו מתוכן מספר פניות .  ניקיון"-חינוך 

, ועוד, ולפיכך לא היו אמורות להירשם בשירותים, התקנת בד יוטה בגן ילדים
פניות בנושא 2פניות היו בנושא ניקיון מגרשי ספורט בבתי ספר, 4.  ניקיוןבנושא 

ניה , ופילדיםפניות בנושא ניקוי ארגז חול בגן2,  ניקיון החצר או הגינה של המוסד
הגעה של המנקה למוסד.  בנושא אי אחת 

ניקיון".  -פניות בנושא "תחזוקת מוסדות חינוך 12נרשמו במוקד 2016בשנת 
מספר פניות מתוכן היו בנושאי תחזוקה כללית,  כגון סתימה בשירותים, טיפול 

גינה, החצר או הפניות היו בנושא ניקיון 4במזגן, תליית מתקן מגבות, ועוד.  
.ספורטהיה אחת בנושא נקיון מגרש פנו
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שיפוצי קיץ.8

נתונים כספיים 8.1

בנוסף לאחזקה השוטפת שתוקצבה בתקציב הרגיל, נערכו מידי שנה גם עבודות 
שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך שמומנו באמצעות תב"רים, שתוכננו ובוצעו באחריות 

אגף חינוך. 

בתחילת כל שנה נפתח תב"ר לשדרוג מוסדות חינוך בסכום התחלתי, שהוגדל ע"י 
הגזברות במהלך השנה בהתאם לצרכים ולדרישות אגף חינוך. 

להלן נתוני התב"רים האמורים שאושרו ע"י המועצה במהלך השנים שנבדקו: 

סכום התב"ר  מקורות מימון התב"רשםמספר תב"ר
₪  -ב

2,056,000קרנות הרשות+ מפעל הפיס2013לשנת מוס"חשדרוג 484
2,100,000קרנות הרשות2014לשנת שדרוג מוס"ח516
2,400,000קרנות הרשות2015לשנת שדרוג מוס"ח561

6,556,000סה"כ

להלן נתוני הביצוע בתב"רים האמורים עפ"י רישומי הנהלת החשבונות במועצה:

מספר 
התב"ר

שנת 
פתיחת 
התב"ר

תאריך 
סגירת 
התב"ר

סכום 
התב"ר 

₪)-(ב

סה"כ הוצאות 
שנרשמו בכרטיס 

2016התב"ר עד סוף 
₪)-(ב

יתרה תקציבית 
נכון ליום 
31.12.2016

₪)-(ב

-2,056,0002,060,4044,404טרם נסגר4842013
2,100,0002,014,99285,008טרם נסגר5162014
2,400,0002,030,914369,086טרם נסגר5612015

6,556,0006,106,310454,094סה"כ

התב"רים האמורים טרם נסגרו, 2016מנתוני הטבלה עולה, כי עד לסוף שנת 
נוצל במלואו, ואילו התב"רים שנפתחו 2013כאשר תקציב התב"ר שנפתח בשנת 

ביתרה תקציבית.עדין נמצאו 2015- ו 2014במהלך השנים 

סגרההאחרונההתקופהבמהלךגזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח כי
נסגרולאבעודףנשאר561הפתוחר"תב,  וה516ר"ותב484ר"תבאתהמועצה

נסגריםהאחרונהבשנה, ככלל.  עוד ציין הגזבר שהחינוךאגףי"עביצועבוישכי
.שניתןככלר"התבפעילותזמןקיצורתוךרביםרים"תב
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בדיקת הרישום בכרטיסי התב"רים בהנהלת חשבונות העלתה, כי בסוף כל שנה 
שנעשה בה שימוש במהלך בסכומים משמעותיים נותרה בהם יתרה תקציבית 

שנפתחו מידי שנה באותו חדשים השנים העוקבות, במקביל לשימוש בתב"רים ה
נושא. 

תיבחן , שנהמידיתב"ר בנושא שדרוג מוסדות חינוךהמומלץ כי לאחר פתיחת 
, ובמידה ונותרה קודמתהנושא בשנה אותו התב"ר שנפתח בהאפשרות לסגור את 

.לקרנות הרשותבו יתרה תקציבית להעבירה 

ההמלצה את מקבל הוא ככלל גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, ש
.מיום פתיחתוממליץ לסגור תב"ר לאחר כשנתיים הוא ו, רים"לסגירה של תב

בדיקת כרטיסי התב"רים בהנהלת חשבונות בנושא שדרוג מוסדות חינוך העלתה, 
כי הם שימשו לביצוע עבודות בניה, שיפוצים, ורכישות ציוד ומתקנים שונים 

במהלך כל שנת הלימודים ובתקופת חופשת הקיץ.  

שנרשמו בכרטיסי התב"רים בשנים האחרונות:העיקריות (*)להלן נתוני ההוצאות 

סכום הוצאה בש"חהוצאה עפ"י הרישום בכרטיס התב"רנושא 
484תב"ר 
2013לשנת 

516תב"ר 
2014לשנת 

561תב"ר 
2015לשנת 

416,037367,018233,263שיפוץ תאי שירותים
165,417143,244394,321החשמל'ציוד בטיחות, מערכות גילוי אש, הורדת קרינה במער

112,294226,452281,262קירות, תקרות עבודות גבסעבודות בינוי, הרחבה, ריצוף,
213,380228,718168,384עבודות איטום

250,192166,194186,377שיפוצי קיץ, עבודות פיתוח ושיפוץ בנושאים שונים
90,730255,6110מזגנים

75,56737,165165,212תשתיות תקשורת, חשמל, אינטרנט
154,74159,75631,572קירות חיצוניים, צביעת מסדרונותצביעה חיצונית, חיפוי

140,45925,28764,052מגרשי ספורט  מתקני חצר, מתקני כושר מתקני אופניים
16,66294,99493,357ספסלים, ריהוט, מטבחים, ציוד 

66,00324,008107,671סככות, הצללות, פרגולות
56,63010,37913,290דשא סינטטי,גינון והשקיה, אדניות

11,09226,47523,400נושאים אחרים
1,769,2041,665,3011,762,161סה"כ הוצאות עיקריות שנדגמו

.  בלבדומעלה₪ 10,000בסכומים שלשנרשמו בכרטיס התב"ר בטבלה נכללו הוצאות *  
.  לדוח1פירוט כל ההוצאות שנדגמו בטבלה מוצג בנספח *  *

שהוצגו בטבלה לעיל, 10,000₪יצוין, כי מלבד הוצאות עיקריות בסכומים שמעל 
נרשמו בכרטיסי התב"ר הוצאות רבות נוספות בנושאים שונים, כגון עבודות תכנון, 

רי בטיחות, ועוד.פיתוח, בינוי, תיקון תשתיות, רכישות ציוד, ריהוט, קולרים, אביז
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י נושאים:פהשנים שנבדקו, ל3להלן התפלגות סה"כ ההוצאות שצוינו בטבלה בכל 

כוללת הוצאה
בש"חשנים 3-ב

להלן התפלגות נושאי ההוצאות העיקריות בתב"רים שצוינו בטבלה, לפי שנים:
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עבודות שמומנו באמצעות התב"רים נקבעו בהתאם לצרכים הלביקורת הוסבר,  כי 
אגף עם תיאוםבאגף חינוך ל ידיולדרישות מוסדות החינוך, עפ"י תכניות שנערכו ע

מחלקת תחזוקה. הנדסה ו

מנתוני הטבלה עולה,  כי במספר תחומים קיימים הבדלים בולטים בין הסכומים 
וצרכים שונים על ידי המועצה שהוצאו בכל שנה מהתב"ר, שנבעו מזיהוי תקלות 

והנהלות מוסדות החינוך,  כגון בנושא בטיחות, מזגנים, תשתיות תקשורת, ועוד.  

נמצא, כי במספר נושאים נדרשה הוצאה כספית גדולה יחסית מידי שנה לתיקון 
, דוגמהתקלות וליקויים, המחייבת בדיקה מערכתית של הסיבות והגורמים לכך.  ל

שנות עבור איטום המבנים כתוצאה מנזילות או בעיות רטיבות, הוצאות חוזרות ונ
עלולות להצביע על איכות ירודה של בניה או עבודות תיקון קודמות, ולחייב 
הערכה מחדש של הגורמים המבצעים, אופן בחירתם, ורמת הפיקוח על ביצוע 

ב,  נוספת,  הוצאות רבות עבור שיפוץ תאי שרותים עשויות לחיידוגמההעבודה.  
מלבד הערכת איכות העבודה, בחינת סיבות אפשריות נוספות לריבוי התקלות, 

כגון בעיות תשתית,  ונדליזם,  או צפיפות יתר הנובעת ממחסור בתאי שרותים.

499תב"ר מס' 2013בנוסף לתב"רים האמורים,  נפתח על ידי המועצה בחודש יוני 
בדיקת כרטיס התב"ר ₪. 400,000בשם "ציוד וריהוט לבתי ספר" בסכום של 
שימש התב"ר לרכישות 2013- 2014בהנהלת חשבונות העלתה,  כי במהלך השנים 

מוסיקה עבור מגמת פריטי ריהוט שונים, מזגנים, ציוד תאורה והגברה, כלי 
התב"ר האמור לא נסגר במשך יצוין כי מוסיקה בבי"ס,  ופריטי ציוד נוספים. 

שלא נותרה בו יתרה תקציבית.אחר תקופה ארוכה ל

.2015דצמבר חודש נסגר ב499תב"ר מנהל הרכש ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי 

עבור מוסדות חינוךנפתחו תב"רים נוספיםכי במהלך השנים שנבדקו עוד נמצא, 
70,000₪בסך מבנה יביל"-בשם "בי"ס דמוקרטי535תב"ר לדוגמא, ספציפיים.

.  2014שנפתח בחודש ספטמבר 

.2015דצמבר חודש נסגר ב535תב"ר מנהל הרכש ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי 

בי"ס אלומות -בשם "גן אחר546תב"ר נפתח 2014בנוסף, בחודש אוקטובר 
יצוין כי עד למועד סיום הביקורת התב"ר האמור . 54,000₪(אנתרופוסופי)" בסך 

יתרה תקציבית קטנה בהיקף ונותרה בבמשך תקופה ארוכה למרות שטרם נסגר, 
מספר אלפי שקלים.

.2017יוני נסגר בחודש 546"ר תבמנהל הרכש ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי

) בנושא שדרוג מוסדות חינוך 604ביקורת נפתח תב"ר נוסף (מס' במהלך עריכת ה
התב"ר האמור נמצא 31.12.16נכון ליום ₪.  1,900,000, בסך 2016עבור שנת 

₪. 571,054ביתרה תקציבית בסך  
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:31.12.16, נכון ליום 604להלן נתוני ההוצאות שנרשמו בכרטיס תב"ר 

סה"כ הוצאה"רנושא הוצאה עפ"י הרישום בכרטיס התב
בש"ח

33,602גידור, עבודות וציוד בטיחות
64,862גינון, השקיה, דשא סינטטי

14,994הצללה
131,998מזגנים

18,369מערכות בקרה ותכנה
25,346ניקוז, ביוב, ריצוף, אבנים משתלבות

11,466קיון, פינוי והובלהינ
139,673איטוםעבודות 

221,316ופיתוחעבודות בינוי 
91,406עבודות נגישות, הנגשה
470,999עבודות שיפוץ וצביעה

27,728עבודות תכנון, עיצוב, מדידה
73,888רכישת ציוד, החלפת דלתות

3,299נושאים אחרים
31.12.161,328,946הוצאות שנרשמו עד ליום סה"כ

שצוינו בטבלה לעיל, לפי נושאים:להלן תרשים התפלגות ההוצאות 

הוצאהסכום 
בש"ח

נושאים, כאשר רוב 5-מהוצאות התב"ר התרכזו ב80%-מנתוני הטבלה עולה כי כ
מסך ההוצאות), עבודות בינוי 35.5%- ההוצאות היו עבור עבודות שיפוץ וצביעה (כ

ועבודות לשיפור הנגישות ), 10%-), מזגנים (כ10.5%-), איטום (כ16.5%-ופיתוח (כ
מסך ההוצאות).7%-במוסדות החינוך (כ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

50

תכנון וביצוע 8.2

) 5.4.2.2בנוהל האיזו של המועצה בנושא שיפוצי קיץ במוסדות חינוך (הוראה מס' 
, נקבעו הכללים והשיטה לביצוע שפוצי קיץ 16.12.10שעודכן לאחרונה בתאריך 

בבתי הספר ובגני הילדים ביישוב,  כמפורט להלן: 

כספים, ותכלול הצעה לניצול תקציב שיפוצי קיץ תוכן במהלך הרבעון האחרון של כל שנת3.1
סעיף לתחזוקה מונעת וסעיף לתחזוקת שבר.

התקציב יתבסס על צפי בלאי שנתי של מחלקת התחזוקה ועל צרכים ודרישות שנקבעו 3.11
על ידי אגף החינוך במועצה.

אגף חינוך לצורך הכנת תכנית העבודה לשיפוצי הקיץ במוסדות החינוך, נמצא כי 
בתי הספר על מנת לקבל באופן מסודר את דרישות וצרכי למנהלות פנה בכל שנה 

המוסדות.  

להלן דוגמה לפניה שנשלחה בנושא על ידי מנהלת מדור בתי ספר: 

לכבוד
מנהל/ת ביה"ס

שלום רב,

2014ערכות לשיפוצי קיץ והצטיידות  קיץ יההנדון:

להכנת תוכנית שיפוצים הנדרשים במוסדות החינוך. התוכנית תבנה בשיתוף בימים אלה אנו נערכים 

ולקדימות שתקבע ע"י הנהלת המועצה.2014ובתיאום בין אגף חינוך לבתיה"ס ובכפוף לתקציב שיפוצים 

נבקשך לערוך חשיבה מקיפה ולציין מהם הדברים שיש צורך לטפל בהם (חזות פנימית, חיצונית, פרטים 

ר סביבה ואקלים).שיסעו לשיפו

לתשומת ליבך עדיפות ראשונה תינתן לתת לבעיות הקשורות לבטיחות ובטחון.

למכתב זה מצורפים שני מסמכים, 
טבלת שיפוצי קיץ.1
רכישות שאותם תרצו לבצע במימון מועצה.–טבלת הצטיידות .2

.15/2/14מתאריך את הצרכים שעולים בבית ספרך אבקש להעביר אליי ע"פ סדר קדימויות לא יאוחר 

בברכה,

מנהלת מדור בתי ספר

בתי הספר רוכזו באגף חינוך בטבלאות אקסל, הבקשות שהתקבלו מנמצא, כי 
תעדוף ואופן הטיפול הנדרש. כולל , בקשהלכלפורטת בהם היתה התייחסות מ
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קיץ השיפוצי תקציב ההצעה לניצול שלא נמצא תיעוד לכךבמועד הביקורת, 
על צפי בלאי שנתי של מחלקת תחזוקה, בנוסף לזיהוי הצרכים גם ההתבסס

.,  כנדרש בנוהלעל ידי אגף חינוךשנקבעו והדרישות 

ך צפי בלאי והרבעון האחרון לאגף חינמומלץ שמחלקת תחזוקה תעביר במהלך 
הקיץ.  מסגרת תכנון שיפוצי שיילקח בחשבון בחינוך, השנתי של מבני מוסדות 

שיפוצי קיץ, כלהלן:נושאים שיטופלו במסגרת קביעת האופן בהמשך הנוהל נקבע 

מאי בכל שנה יאסוף אגף החינוך, בתיאום עם הביטחון,  נתונים-במהלך החודשים מרץ 3.2
על המצב הבטיחותי של המוסדות בהתאם לדוח שיופץ על ידי יועץ הבטיחות, ובתיאום 
עם מחלקת התחזוקה,  נתונים על המצב התחזוקתי,  וירכז את דרישתם של המנהלים 

לעריכת שיפוצים ושינויים.

בהתאם לתקציב השנתי שנבנה,  תקיים מנהלת אגף החינוך דיון אגפי בו יוחלט האם 3.3
לבצע את כל הדרישות והשינויים שהועלו, וכן ייקבעו סדרי עדיפויות לטיפול,  ניתן 

ויתקיים סבב סיורים וישיבות אצל ראש המעצה.

לך השנה, ובהתאם לדרישות הבמסגרת שיפוצי הקיץ תינתן עדיפות לעבודות שנדחו במ3.3.1
לעבודות הנותנות מנהלי המוסדות ולהנחיות מנהל אגף החינוך.  כמו כן,  תינתן עדיפות 

מענה לבעיות בטיחותיות לפני שאר העבודות,  בכפוף להנחיות יועץ הבטיחות.  את 
הצרכים יש לתעדף בצורה ברורה תוך מתן קדימות לנושאי בטיחות לפי ביקורת/סקר 

סיכונים שערך יועץ הבטיחות ולפי רמת הקדימויות שקבע.

הקיץ, יכין אגף החינוך בשיתוף עם מנהל בחודש יוני בכל שנה לפני היציאה לחופשת 3.4
מחלקת תחזוקה באגף איכות הסביבה, תכנית עבודה לשיפוצים, שתתייחס לח.מ.ש. 
ולמקומות שבהם מפעילים קייטנות או צהרונים,  וייבחרו קבלי הביצוע.  במידה 
והתכנית כוללת שינויים פיזיים במבנה,  יש ליידע את אגף הנדסה ולקבל את אישור 

ס המועצה.מהנד

ככלל,  מלבד עבודות בינוי, כל עבודה המבוצעת במסגרת שיפוצי הקיץ,  תיעשה על ידי 3.4.1
קבלנים שייבחרו על סמך הצעות מחיר או מכרז, שיגישו למחלקת התחזוקה.

ידי עובדיעליתבצעהעבודהעלהחינוך, והפיקוחאגףמטעםיצאוהעבודההזמנות3.4.2
בינוי ותשתיות.ע"י מהנדסהמנוהליםבפרויקטיםלמעטהתחזוקה, מחלקת

נמצא,  כי אגף חינוך קבע מידי שנה סדרי עדיפויות לניצול התקציב לשיפוצי קיץ, 
כין תכנית עבודה כתובה ה, ומנכ"ל וראש המועצהה, בתיאום עם מנהלי האגפים

לכך. הנדרש מוסדות, ואת התקציב ההמפרטת את הנושאים שיטופלו בכל אחד מ

העבודותאת מפרטותהוטבלאותעבודהניירותמנהלת אגף חינוך הציגה לביקורת
.  עדיפויותסדריכולל , ערך במסגרת שיפוצי הקיץ בשנה הקרובהלהישאמורות

לבין לביקורת הוסבר כי קיים סינכרון בין התחזוקה השוטפת במוסדות החינוך
נלקח שנדחו,  עבודות תחזוקהאו ליקוייםשיפוצי הקיץ,  כאשר מידע מצטבר לגבי 

עבודות איטום ביצוע , דוגמהת העבודה. לותכניהתקציב ובחשבון במסגרת הכנת 
או טיפול בליקויי ,חודשי החורףחוזרות בנרחבות בעקבות דליפות ונזילות מים 

בטיחות מסויימים שדווחו ע"י יועץ הבטיחות.
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כי דוח יועץ הבטיחות מתקבל מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,
באגף עד מחצית חודש פברואר, והוא נכלל בפעולות לביצוע, במסגרות שוטפות 

ושיפוצי קיץ.

דוח יועץ הבטיחות מנהלת מדור גני ילדים ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי 
.לביצוע העבודות בשיפוצי קיץפועלים ועל פיו , מתקבל במהלך חודש פברואר

כל המסמכים ובהם רוכזשנתייםרת, לא נמצאו באגף חינוך קלסרים במועד הביקו
הצעות ישיבות שנערכו בנושא, או סיכומי פרוטוקולים כגון , הנוגעים לשיפוצי קיץ

. וכיו"בתכתובות, , מסמכי התקשרות,עבודהתכניותטבלאות השוואה, תקציב, 

,  נפרדקלסר בכל שנה בכל המסמכים הנוגעים לשיפוצי קיץ תייק את מומלץ ל
על מנת לשפר את רמת התיעוד והבקרה.

מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי יפתח תיק משותף ייעודי 
נושא,  ועד היום תויקו המסמכים בקלסרים שוטפים של כל מחלקה ללמחלקות 

ובמנהל המסמכים הממוחשב.

בפני הנהלת מציגה לקראת פתיחת שנת הלימודים מנהלת אגף חינוך כי , נמצא
ומליאת המועצה את התכנית שהוכנה על ידי האגף לניצול תקציב שיפוצי הקיץ. 

:2016להלן הנושאים שנכללו בתכנית שהציגה מנהלת האגף לשיפוצי הקיץ בשנת 

עבודות איטום בעקבות ליקויים שהתגלו בחורף האחרון

 בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ודוח יועץ הבטיחות-בטיחות

בדיקה וטיפול בלוחות חשמל במוסדות החינוך

בדיקות קרינה במוסדות חינוך ויישום ההמלצות

התאמות ושדרוג גן במתחם גן הירדן

 עפ"י מיפוי-צביעה פנימית וחיצונית בבתי ספר וגני ילדים

חן-שיפוץ והרחבת מבנה מנהלה בביה"ס אבן

 מגרשי ספורט תיכון וצביעת שני מגרשיםקירוי

תוספת פינות לדיאלוג אישי בביה"ס צוקים

 עפ"י תכנית רב שנתית–רכישת מזגנים חדשים לבתי הספר

מעבדת מדעים במרכז מצוינות "מדע ידע" בביה"ס ניצנים

שדרוג חצרות גני ילדים ובתי ספר

עיצוב סביבות למידה

התקנת סככות הצללה בחצרות
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באחריות נמצא קיץהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת,  כי תב"ר שיפוצי מנ
מנהלתשנה.תעדף את הצרכים ומחליט על העבודות שיבוצעו בכל מש, אגף חינוך

קבלנים הפיקוח על והבישיבות בנושא, מידי פעם היא משתתפת שגם ציינההאגף
תלוי בסוג העבודה.  אגף הנדסה, או מחלקת תחזוקהל ידיוצע עבשיפוצי קיץ מב

אגף חינוך יש תקציב המיועד לשיפוצי למנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת,  כי 
.  בנושאשתתף בישיבות, ולעיתים הוא מתכנית עבודההאגף מגיש קיץ ובכל שנה 
מחלקת תחזוקה מסייעת בפניה לקבלנים לצורך קבלת הצעות ש, המנהל גם ציין

.  עבודות בהיקפים שאינם מחייבים פיקוח חיצוני או הנדסימחיר, ובפיקוח על 
בנושא מטפל ,אגף הנדסה נותן גיבוי בהכנת כתבי כמויות בתחום הבינוי, לדבריו
.אחראי תחזוקת מוסדות חינוךי"צביעת מוסדות שבעבר טופלה עוגם ב,איטום

שהיא עורכת פגישות עבודה עם אחראי מנהלת מדור גני ילדים מסרה לביקורת
תחזוקת מוסדות חינוך לגבי העבודות שיש לבצע בגנים במסגרת שיפוצי הקיץ, 
ומוסרת לו רשימה מסודרת.  עוד ציינה מנהלת המדור, כי בכל קיץ מבוצעות בין 

סינון חול ע"י חברה גם היתר עבודות צביעה במוסדות החינוך ובגנים, ומבוצע 
לאחר שמנהלת המדור משיגה הצעת בהליך קבלת הצעות מחיר, שנבחרתחיצונית

לביקורת נמסר כי לעיתים התבצעה מחיר אחת ומנהל הרכש משיג הצעה נוספת. 
לאחר מכן גם הוספת חול ע"י חברה אחרת,  בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות

מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת, כי במסגרת שיפוצי קיץ מתבצע שדרוג   
וסדות חינוך בהיקפים כספיים גדולים באחריות אגף חינוך.  הנ"ל ציינה שאגף מ

הנדסה נותן גיבוי בהכנת כתבי כמויות, מטפל בנושאי בינוי, באיטום גגות, וגם 
בנושאים אחרים שהיו אמורים להיות מטופלים ע"י התחזוקה, כגון נושא הצביעה 

שבעבר טופל ע"י אחראי תחזוקת מוסדות חינוך.

כל עבודות שיפוצי תחזוקה תבצע פיקוח על נקבע,  שמחלקת האיזונוהלבוין כייצ
ות עבודושמלבד ,מהנדס בינוי ותשתיות"ילמעט בפרויקטים המנוהלים ע, קיץה

.לתחזוקההוגשו הצעות שעל סמךקבלנים שייבחרו י "עכל עבודה תיעשהבינוי,

ביצוע הפיקוח על עבודות שיפוצי הקיץ ובחירת הקבלנים, על להקפיד מומלץ 
לחילופין או מלבד בנושא בינוי, על ידי מחלקת תחזוקה כנדרש עפ"י הנוהל,  

.בהתאם לצרכיםהנוהל הוראות לעדכן את 
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נערכו ישיבות הפקת לקחים ,קיץהלאחר השלמת העבודות במסגרת שיפוצי 
בפרוטוקולשצוינו עיקריים לקחים להלן . םשהופץ לאגפיפרוטוקולבושתועד
:2015לגבי שיפוצי הקיץ שנערכו בשנת 9.9.15יום מישיבה 

אחריותחלטותהרטיםפנושא 
לביצוע. פברוארבחודשר"תבאישורר"התבשלמוקדםאישורר"תב

/קרינה/מזגנים/ סככות(עבודות
)הצטיידות/בטיחות

גזברות

גזברות..יוגדלהסעיף 2016בשנתהשוטףהתקציבהגדלת420-שוטף
/הנדסה/רכשדעתחוותטופסלמלאדעתחוותספקים

חינוך/ס"איכה
עבודותהעלפיקוחנדרשעבודותפיקוח

מקצועיתוהכוונההמתבצעות
תחזוקהעבודותשלבמקרה

השרותאתתספקרה חב
החינוךאגףעבור

הביתאבותהקיץבתקופתביתאבות
לחופשהלצאתמחויבים

משאבי /חינוךאנושמשאבימולהנושאאתלבחוןנדרש
אנוש

חדרלכלמפתחותלהמציאנדרשפתחותמ
ילדיםוגניחינוךבמוסדותושער

כוזירובוארוןיותקןחינוךבאגף
המפתחות

מדורי בתי"ס 
וגני ילדים

עםבהתקשרותמופיעלאקנסות
קבלנים

ישמחירהצעותנוהלי"עפבהתקשרות
" וסעדיםהפרות"נספחלהוסיף

גזברות

אדםכוחתוספת
קיץשיפוציבזמן

עבודותלביצועחשמלאינדרש
דות חינוךבמוסחשמל

משאביהחברהמוללבחון
חינוך/אנוש

הגזבריצטרףהמועצהראשלסיורהגזברנוכחותקיץיפוצישסיור

בפיקוח לצורך בין היתר התייחס תהליך הפקת הלקחים כי ,טבלה עולהנתוני המ
, ולצורך בתוספת כח אדם תחזוקההוהכוונה מקצועית לגבי עבודותעבודות העל 

בזמן שיפוצי הקיץ. 

אחר לת הפקת לקחים שנערכה ישיבבפרוטוקולשצוינועיקרייםלקחיםלהלן
:2016בשנתהקיץשיפוציהשלמת 

הערות החלטות פרטיםנושא 
סייעו בקידום 2015לקחים של קיץ היישום תקציב 

הזמנות וביצוע עבודות 
יושמו המלצות 

2015קיץ 
. נדרש לאפשר 2015יושמו לקחי קיץ 420-שוטף

גמישות בחלוקה הרבעונית 
גמישות בחלוקה הרבעונית 

(לתקצב יותר את חודשי 
אוגוסט)-מאי

יושמו המלצות 
2015קיץ 

. חופשות אבות 2015יושמו המלצות קיץ אבות בית 
מסודר של הלהבית עודכנו וכן נקבע נו

מסירת מפתחות 

יושמו המלצות 
2015קיץ 

נדרש איש תחזוקה שילווה את אנשי מח' תחזוקה
המקצוע ויפתח דלתות בגני הילדים וינעל 

...ע"פ טבלת השיפוצים- בסוף היום

מח' תחזוקהדיוני תקציב

תוספת כוח 
אדם בזמן 
שיפוצי קיץ

נדרש איש תחזוקה כפוף לאגף חינוך לאפיון 
הצעות מחיר ופיקוח לקראת צרכים +

שיפוצי קיץ .

תוספת כוח דיוני תקציב
אדם בזמן 
שיפוצי קיץ

תוספת כוח 
אדם בזמן 
שיפוצי קיץ

נדרש חשמלאי לביצוע עבודות חשמל 
רוג בהתאם לסוג הבדיקה) במוס"ח (ד

במידת הצורך  תצא הזמנה 
לחשמלאי (אלקטרה) שיסופח 

לאגף חינוך  

תוספת כוח 
אדם בזמן 
שיפוצי קיץ

תכנון אגף 
הנדסה עבודות 

בנוי 

מבעוד בביצוע עבודות הבינוי יש לקדם תכנון
מועד בהתאם להחלטת ישיבה עם ראש 

המועצה 

במקרה של עבודות בינוי 
והתאמה יחל תהליך תכנון 

עם מיד לאחר ישיבת סיכום 
ראש המועצה.

תכנון אגף 
הנדסה עבודות 

בנוי 

יש לקבל לוז חופשת גננות בחודשי יולי גנים 
אוגוסט על מנת להערך לתיקונים ועבודות 

אחזקה בגנים 

מנהלת מדור גני ילדים

לבצע הסכמי מסגרת יש לבחון אפשרותהסכמי מסגרת
רחבים שיתנו מענה לכלל העבודות הנדרשות 

קיץ יפוציבש

יבחן ע"י הרכש 

רכשיש לשכפל מאסטרים מספק אחד בלבדמסטרמפתח
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יושמו חלק מהלקחים שהופקו בשנה 2016הטבלה עולה, כי במהלך שנת מנתוני 
כוח אדם, והצורך הדרישה לתוספת ה תהקודמת.  עוד עולה, כי גם בשנה זו על

איש תחזוקה שיהיה כפוף לאגף חינוך לאפיון צרכים, קבלת הצעות מחיר ועריכת ב
עבודות חשמל במוסדות החינוך. שיבצע חשמלאי בנוסף לפיקוח על העבודות, 

ובכלל זה , בפרוטוקולים האמוריםהלקחים שצוינו כל ם ויישהשלים את מומלץ ל
לקת תחזוקה להכוונה ופיקוח על העבודות בחינת האפשרות להסתייע בעובדי מח

במוסדות החינוך.

בבתי ספראבות בית.9

היקף העסקה 9.1

אבות בית בכל בתי הספר ביישוב,  10במועד הביקורת הועסקו על ידי המועצה 
משרות,  כמפורט להלן:8.8בהיקף כולל של 

מספר שם המוסדסוג המוסד
תלמידים 

 (*)

מספר 
אבות 

בית

היקף 
משרה

אופן העסקה

באמצעות חברת אחזקה 6051100%רבין בי"ס יסודי
באמצעות חברת אחזקה4981100%צוקים
באמצעות חברת אחזקה3581100%ניצנים
באמצעות חברת אחזקה5311100%אבן חן

באמצעות תאגיד החינוך4751100%אבני החושן
- - 1470שחף (דמוקרטי)

באמצעות חברת אחזקה11072150%יהלוםבינייםחטיבת 
עובד מועצה10851100%תיכון שוהםתיכון

משרה)80%(עובד מועצה 4482130%שלהבתישיבה/אולפנה
משרה)50%חברת אחזקה (

525410סה"כ 
עובדים

8.8
משרות

.2016נכון לחודש אוקטובר במועצה עפ"י נתוני אגף החינוך מספר התלמידים (*) 

שחף (הדמוקרטי) מועסק בית ספר מנהלת מדור בתי ספר מסרה לביקורת,  כי ב
לעיתים אגף חינוך ובמשרה חלקית ע"י העמותה המפעילה את ביה"ס, בית אב 

.תחזוקה שוטפתנושאי בבית הספר לסייע לנדרש 

כי היחס בין מספר התלמידים לבין מספר אבות הבית מנתוני הטבלה לעיל עולה, 
תלמידים 605,  גם בבי"ס רבין המונה דוגמהאו היקף משרתם, אינו אחיד.  ל

, מועסק אב בית אחד במשרה מלאה. בלבדתלמידים358וגם בבי"ס ניצנים המונה
במשרה מלאה,בלבד תלמידים מועסק אב בית אחד 1085כמו כן, בתיכון המונה 

תלמידים מועסקים שני אבות בית בהיקף כולל 448במוסד שלהבת המונה אילו ו
משרה.   130%של 
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הכולל קריטריונים פנימי במועד עריכת הביקורת, לא נמצא באגף חינוך מסמך 
ברורים לקביעת היקף המשרות של אבות הבית בבתי הספר.

קריטריונים אחידים מומלץ לקבוע את היקף המשרות של אבות הבית עפ"י 
וברורים,  כגון מספר כיתות או תלמידים, שטח ביה"ס, גיל המבנה, וכיו"ב.

4.4משרד החינוך, בה צוין כי עבור כל ל ידיחוברת שנערכה עהוצגה לביקורת 
מספר אבות הבית המועסקים נמצא, כי כיתות א' עד ו' יש תקן לאב בית אחד.  

.האמוראינו בהתאם לתקן ,ביישובבבתי הספר 

מנהלת אגף החינוך הסבירה לביקורת, כי התקציב המתקבל ממשרד החינוך עבור 
אבות הבית מיועד גם עבור עובדי ניקיון, ומאחר וכיום אבות הבית אינם עוסקים 

ניקיון.יבעצמם בניקיון בית הספר,  חלק מהתקנים האמורים מיועדים לעובד

בית בבתי הספר, הותש של התקנים הנדרשים לאבמומלץ לערוך בדיקה מחד
ולדרישות משרד החינוך.   הקיימים על מנת לוודא התאמה לצרכים 

לעיתים משרה מלאה של אב בית אחד אינה מספיקה, התברר שנמצא,  כי כאשר 
לעבוד שעות נוספות במקום לקלוט עובד נוסף.  המועצה אישרה לו 

ת, כי למיטב ידיעתו חלק מאבות הבית מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקור
מעדיפים שלא יהיה להם עוזר בטענה שזה יפריע ויעמיס עליהם עוד עבודה,  ולכן 

מאפשרים להם לעבוד שעות נוספות. 

מכיוון שהוספת שיטה זו עדיפה, לעיתים מנהלת אגף חינוך הסבירה לביקורת כי 
ין הכיסאות" כתוצאה עלולה לגרום לדברים "ליפול בלבית הספר עובד נוסף 

מחוסר תיאום בין העובדים.

כי הוצע לאחד מאבות הבית לקלוט עובד , העלתהמשאבי אנושבדיקה במשרדי 
נוסף בחצי משרה, אך הוא העדיף להמשיך לעבוד לבד ולקבל שעות נוספות. 

, אב בית נוסףבל לקהתעקשה בזמנו לביקורת הוסבר כי מנהלת בית הספר לא 
נראה בגלל שרמת התחזוקה של המוסד השביעה את רצונה. כ

עבודה בשעות נוספות, אישור לבית באמצעות השהחלטה על תגבור אב מומלץ
, מחלקת תחזוקה, אגף חינוך ות הספרביקבלת אישור מהנהלת לאחר תתקבל 
להבטיח התאמה לצרכי המוסד בנוסף להעדפות אב הבית.על מנת 
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אופן העסקה 9.2

כי אופן העסקתם של אבות הבית בבתי הספר אינו אחיד.  כפי שצוין נמצא, 
אב בית אחד אבות בית הועסקו במועד הביקורת כעובדי מועצה,2בטבלה לעיל,  

אבות בית הועסקו במיקור חוץ באמצעות 7-הועסק באמצעות תאגיד החינוך,  ו 
חברת אחזקה חיצונית. 

הסבירה לביקורת, כי חברת האחזקה שבאמצעותה מועסקים מנהלת משאבי אנוש
רוב אבות הבית, אחראית למיון ולהכשרה מקצועית של העובדים, ובמידת הצורך 

שולחת לבתי הספר עובדים חלופיים העומדים בסטנדרטים הנדרשים.

חברת האחזקה ל ידילביקורת נמסר,  כי במהלך השנים האחרונות הוחלפו ע
ת בית שהועסקו בבתי ספר ביישוב,  בעקבות דרישת המועצה.אבו3

בהתאם מומלץ לגבש מדיניות אחידה לגבי אופן העסקת אבות הבית בבתי הספר
.הנדרשים, במטרה להבטיח עמידה בסטנדרטיםלהמלצות הגורמים המקצועיים

ת תפקיד והגדר9.3

תאגיד החינוך באמצעות ואבות בית המועסקים כעובדי מועצה א2-לנמצא,  כי
כמפורט להלן:, מסמך הגדרת תפקידי משאבי אנוש במועצה "עהועבר העירוני,  

:הספרביתתשתיותתחזוקת.1

, ניקיון, ציודבנושאהספרביתמנהלבהנחייתדחיפותןמידתפיעל, לפניותמענהמתן.1.1
.הספרביתאחריותבתחום, בטיחותיותותקלותליקויים, תשתיות, תחזוקה

.הצורךלפימוסמכיםלגורמיםפנייהאועצמאיבאופןשהתקבלובפניותטיפול.1.2
.הספרביתניקיוןמצבעלשבועייםדוחותוהגשתהספרביתניקיוןעלבקרה.1.3
בשירותיםעתבאותהמועסקואינובמידההספרביתשלהיסודייםבניקיונותהשתתפות.1.4

.אחרים
).שירותוחדרימשרדים, לימודכיתות, שערים(הספרביתשלוסגירהפתיחה.1.5
.שנקבעוהזמניםלוחותפיעלהצלצוליםקיוםווידוא.1.6
הרשותמתוךמקצועייםגורמיםשלהזמנההמצריכה, תקלהכללגביהמנהלבפניהתרעה.1.7

.להומחוצה
.המקצועייםהגורמיםשלבתקלותטיפולאחרמעקבוביצועהנחיותמתן.1.8
ניקיון, סיודווידואלרבותהלימודיםשנתפתיחתלקראתהספרביתבהכנתהשתתפות.1.9

.וכדומה
.בנקדוגמת, ספריים-ביתחוץשירותיםמתן.1.10

:הספרבביתציודוהתקנתאספקה.2

.חלופיציודואספקתלתיקוןתקיןבלתיציודהעברת.2.1
.מתכלהובלתימתכלהציודאספקת.2.2
.התקנהלצורךמקצועלגורמיפנייהאו), ועודחשמליציוד, תאורהכגון(נדרשציודהתקנת.2.3
.הייעודייםבמקומותהציודאחסון.2.4
.הספרביתמנהלועדכוןנגרעאושהותקןציודשלמסודררישום.2.5

:הספרבביתהמתקניםבטיחותעלבשמירהסיוע.3

.ט"העבלהנחיותבהתאםמשימותביצוע.3.1
.סכנהבפניהמתריעמוגדרשילוטהצבת.3.2
.סכנהכתחוםעבודותביצועאזורתחימת.3.3
.הספרביתבמתחםהמשחקמתקנישלשלמותםבדיקת.3.4

.מטעמהמיאוהספרביתמנהלתידיעלעלייךשתוטלנוספתמטלהכל.4
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בו צוין כלהלן:,המועסק ע"י המועצה הועבר מסמךעוד נמצא, כי לאב בית נוסף

: הבאותהמטלותביצועאת, היתרבין, כוללתפקידך

.תלמידים, הורים, מוריםהספרביתלקהילתמענהמתן*
.שוטפתתחזוקה*
.הניקיוןחברתמולהתנהלות*
.חיצונייםוספקיםמקצועבעלימולהתנהלות*
/      טקסים/ ספרייםביתאירועים/ פעילויותבמסגרת-לצרכיםבהתאםשוטפתועבודהארגון*

.ביקורים
.חומריםושכפולצילום*
.מטעמומיאוהספרביתמנהלידיעלעלייךשתוטלנוספתמטלהכל*

יצוין כי במועד עריכת הביקורת,  לא נמצא באגף חינוך או במחלקת תחזוקה 
באמצעות חברת אחזקה חיצונית. שהועסקו אבות הבית מסמך הגדרות תפקיד של 

, של אבות הביתתפקידהמסמך הגדרות ת האחזקה עותק מחברלקבל ממומלץ 
המועצה.מנת לוודא התאמה לצרכים של בתי הספר ולדרישות על 

נוהלי עבודה9.4

נוהל עבודה כתוב אגף חינוך או במחלקת תחזוקה במועד הביקורת,  לא נמצא ב
והמטלות השוטפות, תחומי האחריות לאבות הבית בבתי הספר, שאמור לפרט את 

. , ועודדרכי דיווח ובקרה, ולהגדיר לוחות זמנים לביצוע

לדעתו יש צורך בהכנת נוהל עבודה     מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת כי 
לדבריו, הנוהל עשוי להקל על מחלקת .ובדיקותרשימת מטלות כלול לאב הבית שי

אינה והכנתתחזוקה בהנחיית אבות הבית ובעריכת בקרה על עבודתם, אולם 
ת בית הספר.  ונהלהבסמכותה של מחלקת תחזוקה, אלא של אגף חינוך ו

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר לביקורת כי קיים חוזר מנכ"ל המפרט את 
בבתי הספר נוהל עבודה קיים כי לא ידוע לו אם ,  וצייןתפקידם של אבות הבית

להשתתף לאב הבית.  הנ"ל ציין כי לדעתו יש צורך בנוהל האמור, ואף הביע נכונות 
ו בתיאום עם אגף חינוך והנהלות בתי הספר.בהכנת

בבתי הספר, בתיאום עם מנהלת מדור  מומלץ להכין נוהל עבודה לאבות הבית
,  אחראי תחזוקת מוסדות חינוך, והנהלות בתי הספר.בתי ספר ומנהלת אגף חינוך
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יצוע העבודה אופן ב9.5

תקלות בנוהל האיזו בנושא תחזוקת מוסדות חינוך, לא הוגדרו סוגי או היקפי ה
י הנהלת בית הספר באמצעות אבות הבית,  "שאמורות להיות מטופלות ע

.גורמי המועצהלטיפול עליהם להעביר שהתקלות ו

מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי לעיתים מתקבלות במוקד העירוני 
אמורות היו קריאות מבתי ספר לביצוע עבודות תחזוקה פשוטות יחסית, שלדעתו 

להיות מטופלות באופן עצמאי ע"י אב הבית,  בשונה מגני הילדים בהם המחלקה 
אמורה לטפל בכל עבודות התחזוקה.

₪ 500לביקורת, כי לתיקון תקלות בעלות של עד מנהלת מדור בתי ספר מסרה 
סתייע במחלקת אמור להבית הספר רשאי לטפל עצמאית,  ומעבר לכך אב הבית 

תחזוקה.  

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, כי כאשר התיקון מחייב הזמנה 
, 500₪עד לסכום ביה"ס רשאי להוציא הזמנה באופן עצמאי מספק או מקבלן,

לצאת באמצעות המועצה.אמורה ומעבר לכך ההזמנה 

תקלות שאמורות להיות מטופלות סוגי והיקפי האת מומלץ להגדיר בנוהל האיזו 
לטיפול מחלקת תחזוקה.שיש להעביר תקלות ו,  אב הביתהנהלת המוסד ו"יע

לביקורת נמסר, כי קיימים הבדלים ברמת התחזוקה השוטפת בין בתי הספר, 
הנובעים בין היתר מהכישורים הטכניים של אב הבית ומנכונותו להשקיע ולייזום.  

פיקוח שיטתי על פעילות המחלקת תחזוקה לא ערככתוצאה מכך שיצוין,  כי 
קה בהם היתה התחזורמת סיורים יזומים בבתי הספר, במסגרת אבות הבית 

שנערכה על ידי הנהלת ביה"ס.השוטפת בקרה הפיקוח ורמת התלויה במידה רבה ב

חודשית או במועד הביקורת,  לא נמצא במועצה מידע לגבי תכנית עבודה שבועית 
לאב הבית במטרה למקד את פעילותו בנושאים החשובים ביותר לביה"ס, כגון 

ערים, דלתות, חלונות, נורות, ביצוע בדיקות שגרתיות של תקינות גדרות, ש
אינסטלציה, שקעי חשמל, ריהוט, עזרי לימוד, וכיו"ב,  או ביצוע בדיקות מיוחדות 

לקראת חודשי הקיץ או החורף.    

בתיאום עם הנהלות בתי הספר תכנית עבודה תקופתית לאב הביתכין מומלץ לה
.נושאים לבדיקה ולוחות זמנים לטיפולשתכלול, ואחראי תחזוקת מוסדות חינוך

אבות בית בבתי ל ידיקלסר בו תויקו מספר דוחות שהוגשו בעבר עהוצג לביקורת 
ספר.  אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר לביקורת, כי מדובר בטופס שהוא ה

תקן ישהואמנתעלהספרבביתעימו שערךסיורבעקבותהביתלאבמסר בזמנו 
הרלוונטייםבסעיפים" בוצע"בטופס רשםהביתאב, ולאחר התיקון הליקוייםאת

.בחזרהאליו ותוושלח א
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במועד הביקורת, אבות הבית בבתי הספר לא נדרשו להגיש דוחות פעילות שבועיים 
או למנהלת מדור בתי ספר באגף ,או חודשיים לאחראי תחזוקת מוסדות חינוך

נדרשים להגיש אבות הביתאם לא היה ידוע לעובדי המועצה כמו כן, חינוך. 
הספר.ית בתונהלהלשוטפים דוחות פעילות 

גבי הדיווח שנקבע בנוהל האיזו לופס טמנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי 
(שהוצג בסעיף , ע"י אחראי תחזוקת מוסדות חינוךבבתי ספרהחודשיים הסיורים 

קביעת הנושאים לעל אבות הבית ולשמש גם לצורך בקרהלדעתו יכול לעיל)  7.5
שייבדקו על ידם.

מומלץ כי בהתאם לנושאים לבדיקה שייקבעו בתכנית העבודה של אב הבית,  
יוכן טופס דיווח פרטני לגבי כל כיתה, קומה, מקלטים, חצרות, מתקנים, וכיו"ב,  

שיבטיח כיסוי מלא של מבנה המוסד ויאפשר לערוך מעקב ובקרה נאותה. 

,   טופסהבאמצעות שבועי או חודשי דוח גיש הלהנחות את אבות הבית למומלץ 
נהלת הלשיועבר בצע, התלשצריכים התיקונים שבוצעו או וליקויים הבו יצוינו 

.אחראי תחזוקת מוסדות חינוךלעם העתק בית הספר 

הליקויים שצוינו כל עוד מומלץ, שאחראי תחזוקת מוסדות חינוך יוודא את תיקון 
הזמנת או תחזוקה עובדי אמצעות בהביתותובמידת הצורך יסייע לאב,וחותדב

.קבלנים חיצוניים

מנהלת אגף חינוך ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי המלצות הביקורת למיסוד 
נהלי עבודה מול אבות הבית, כולל דוחות שבועיים/חודשיים ובניית תכנית עבודה 

לאב הבית, יושמו.

ין בתגובתו לטיוטת דוח הביקורת,  כי הוא ממליץ שאצל מנהל מחלקת תחזוקה צי
אבות הבית יערך רישום ביומן או בטבלה שבה יהיו רשומים המטלות שצריכות 

טיפול,  וכן התיקונים שיצטרכו להתבצע או בחופשים או בשיפוצי הקיץ.

קבלניםהתקשרויות עם .10

כללי10.1

קבלן חיצוני, אמורה להתקבל על ידי גורם מקצועי תקשרות עם ההחלטה על ה
נמצא, כי בנוהלי העבודה במועצה האמון על הערכת סוג והיקף העבודה הנדרשת.  

לא הוגדרו סוגי או היקפי העבודות שאמורות להיות מטופלות באופן עצמאי 
.  יםחיצוניתקשרות עם קבלנים ואלו המחייבות ה, עובדי המועצהל ידי ע

ההזמנות שהוצאו לקבלנים, כל תוצאה מכך, קיים קושי לערוך בקרה על נחיצות כ
לבצע את העבודה באופן תחזוקהמחלקת עובדי ולהעריך אם היה ניתן לצפות מ

עצמאי. 

התחזוקה האמורות עבודות או היקפי נוהל את סוגי הוראות ההגדיר בלמומלץ 
. בנושאבקרהמעקב ולאפשר על מנת מחלקת תחזוקה, "י עבאופן עצמאי להתבצע
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מסגרתהסכמי 10.2

לביצוע עבודות תחזוקה במוסדות חינוך המועצה התקשרה עם קבלנים באמצעות 
לביצוע עבודות .התקשרותמה על חוזי יוחת, קבלת הצעות מחירהליך מכרזים או 

ההתקשרותהליך תייעל את לבמהלך השנה, ניתן בהיקף משמעותי באותו נושא 
.מסגרתמכרזי עריכת באמצעות 

לצורך קבלת הצעות מחיר, או ספקים מכרז מסגרת כולל פניה למספר קבלנים 
בצירוף רשימה מפורטת של העבודות או פריטי הציוד שעליהם לספק למועצה 

ביצוע עפ"י התמשוערתמורה כספית כולל היקף הזמנות מתוכנן ו, השנהבמהלך 
שאותו הוא מתחייב .  כל קבלן מתבקש לציין בהצעתו את המחיר קודמתשנה ב

.שיסופק על ידועבור כל סוג של עבודה או פריטלגבות במשך תקופת ההתקשרות,  

הצעות תקבלבלהסכמי המסגרת יתרון כפול:  ראשית, הם מייתרים את הצורך 
.הציודאספקת ביצוע העבודה או את עכב לותמחיר לעיתים מזומנות, העלול

,יתרון לגודלהעקב יותרמחירים זולים םבאמצעותלהשיג , ניתן בנוסף
.במהלך השנהיקף ההזמנות הצפויבהאו הספק הקבלן תחשבות וה

נמצא כי המועצה התקשרה בהסכמי מסגרת עם קבלנים ונותני שירותים לביצוע 
עבודות תחזוקה בנושאים שונים במוסדות החינוך.

כי לעיתים נדרשה הוצאת הזמנת עבודה גם כאשר היה קיים הסכם מסגרת,  יצוין, 
.  מראשמההגדרות שנקבעו שחרגה במקרים בהם התקלה חייבה עבודה וזאת 

העלות הנוספת, העבודה והקבלן נדרש ליידע מראש את המועצה לגבי לצורך כך 
ולקבל הזמנת עבודה חתומה לפני תחילת הביצוע.  

הסביבה מסרה לביקורת, כי אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מנהלת אגף איכות 
אמור לעבוד ישירות מול קבלני המסגרת, אלא אם כן מדובר בעבודה גדולה 
המנוהלת ע"י אגף הנדסה, לצאת לשטח ביחד עם הקבלן ולתאם את ביצוע 

העבודה מול מוסדות החינוך.  

האחזקה אין עבודות מעבור חלק מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי 
הצעות מחיר. תקבלהזמנה מחייבת הוצאת , ולפיכך כל מסגרתהסכמי למועצה 

הצורך והסכמי המסגרת הקיימים מחדש הצורך בשינוי לדבריו, בכל שנה נבדק 
.לחתום על הסכמיםנדרש שעבורם סוגי העבודות בהרחבת 

כאשר מוצאות הזמנות רבות לאותו ספק רק כי הסכמי מסגרת נחוצים ביקורת, 
במייל למנהלי המחלקות פונה לדבריו, בסוף כל שנה הוא או קבלן במהלך השנה. 

מידע לגבי הצורך בהסכמי מסגרת חדשים,  ולעיתים הוא נאלץ לו להעביר ומבקש 
.    עקב חוסר היענותלשלוח להם תזכורות בנושא

ם בדבר הצורך בהעברת מידע מעודכן מומלץ לרענן את ההנחיות למנהלי האגפי
למנהל הרכש בסוף כל שנה,  בנושא הסכמי המסגרת.  
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היא בשנה אחרונה מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי 
אכן הועברו לא מעט כתבי כמויות , ולעדכון הסכמי מסגרת והרחבתםהפנת

רכש.מחלקת הלקבל את הרשימה מניתן ,  והורחבושודרישות להסכמי מסגרת 

בשנההגדילהרכשהמחלקתגזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, כי 
.המסגרתהסכמיהיקףאתהאחרונה

מסמך על שנבחרו את הקבלנים והספקים נוהגת להחתים נמצא כי המועצה אינה 
.  לביקורת הוסבר כי ההצעה החתומה שהוגשה על ידי הקבלן "מסגרתםהסכ"

מחירים במהלך השנה בהתאם לעבודה מהווה אסמכתא להוצאת הזמנות הזוכה 
הצעתו.  שצוינו ב

, כי "הקבלן צויןלהגיש את הצעותיהםבמסמך עליו נדרשו הקבלנים כי , נמצא
למרות האמור ךא,מול המועצה להתקשרות הנ"ל"יידרש לחתום על הסכם

.  בחרושנהמועצה לא חתמה על הסכמי מסגרת עם הקבלנים

,מסגרתמיהסכבאמצעות חתימה על האמורות ת יוהתקשרובצע את הלמומלץ 
.המועצהכלפי נים קבלההתחייבויות אתעגן למנתעל

בחתימהתמסתפקמנהל הרכש ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי מחלקת הרכש 
הצעתאתמשליםהואובו,לספקהמועצה שלהתנאיםעםשנשלחהטופסעל

הסכמימהותכלכילהביןחשובהנ"ל גם ציין,  כי . המסגרתלהסכםשלוהמחיר
ועירובהסכמיםבאמצעותסרבולוולאההליךפישוטלצורךהינםהמסגרת

ולפיכך הוא אינו מקבל את המלצה., 'וכוש"יועמה

וצאת הזמנות עבודהה10.3

לביצוע עבודות תחזוקה בנושאים שלא נחתמו לגביהם הסכמי מסגרת,  נדרש לבצע 
י ועדת התקשרויות "עהצעה הזוכהבחירת ה, קבלת הצעות מחירבהליךהתקשרות 

עפ"י חוקעריכת מכרז פומבי המחייב ף בהיק.  לעבודות הזמנת עבודהוהוצאת 
ועדת עה הזוכה ע"י בהצלקבל הצעות בהליך מסודר, לבחור נדרש לפרסם מכרז, 

.על הסכם התקשרותלחתום עם הזכיין ומכרזים

אגף חינוך, של תקציב הבמסגרת סעיפי נכלל מאחר ונושא תחזוקת מוסדות חינוך 
אחראי תחזוקת מוסדות , בעקבות כךאגף. ההוצאו על ידי בנושא הזמנות העבודה 

,לביצוע העבודותמחלקת תחזוקה נדרש להעביר לאגף חינוך הצעות מחיר חינוך ב
, הגזברותכל הגורמים המאשרים ולקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י עד ולהמתין 

.  ביצוע העבודהלעם הקבלן שנבחרותיאום לצורך יצירת קשר 

בנושא עבודההזמנותמספר במועד הבדיקה במחלקת תחזוקה, הוצגו לביקורת 
נמצאו בשלבי וחינוךאגףשהתקבלו זמן קצר קודם לכן מתחזוקת מוסדות חינוך, 

נות הזמבליקשלאעד .  אחראי תחזוקת מוסדות חינוך הסביר לביקורת, כי ביצוע
.כדי לקדם את העבודהדברעשותליכללא הוא מאגף חינוך,  חתומות 
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הצעות בהטיפולסטטוס לגבי עודכנה באופן שוטף א מחלקת תחזוקה לכי , יצוין
אם כבר נבחר היה ידוע לה תמיד ולפיכך לא , לאגף חינוךשנשלחו על ידההמחיר

,למערכת ההזמנות הממוחשבתהזמנת עבודההוקלדה אם ,קבלן לביצוע העבודה
.אגף חינוךמהזמנה חתומה מתי צפויה להתקבל במידה ונוצרו עיכובים, ו

עקב כך, בחלק מהמקרים בהם המוקד ערך בירור מול מחלקת תחזוקה לגבי 
זאת הצעות מחיר ויש לבררנמסרו כבר שהתשובהנמסרה , לעיכוב בטיפולההסיב

, חתומהמהמקרים בהם כבר התקבלה הזמנת עבודהאחר בחלק .חינוךמול אגף
.בימים הקרוביםנמסרה תשובה שהנושא בטיפול או יטופל 

אגף חינוך,מומלץ לקבוע בנוהל דרכי תיאום ועדכון ההדדי בין מחלקת תחזוקה
בדגש , הזמנות עבודהטיפול בהצעות מחיר והוצאת סטטוס הלגעבנווהגזברות,  

.הליך ההתקשרותתבמקרים בהם חל עיכוב על 

סגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי במהלך השנה הוא 
טיפל בהצעות מחיר,  כולל סיורים עם קבלנים ובקרה בשטח בזמן העבודה.

ההזמנהכי היא ממליצה שמנהלת מדור בתי ספר ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  
ומכאןהנדרשתלעבודההמחירהצעתאתלתרגםשיודעמקצועיגורםי"עתבוצע

אתהרכשלמחלקתלהסבירההזמנהמוציאיוכלכךלדבריה, . הרכשלהזמנת
. עוד ציינה מנהלת המדור, כי ונחיצותההמחירהצעתפרטיאתו,העבודהמהות
, הרכשמחלקת מולדיאלוגהוניהלותהזמנאהוהוצימחירתוהצעהבליקהיא 

המחירוהצעתההזמנהשלהמקצועייםפרטיםכל הביםבקיאלאחינוךומכיוון שב
.)לחינוךהרכשמחלקתבין(שבוצעהבהזמנהאמוןוחוסרמיותריםויכוחיםנגרמו 

יש לאפשר גישה מנהלת מדור גני ילדים ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח, כי 
ת מוסדותאחראי על תחזוקהחינוך לראות את ההזמנות שמוציא הלמנהלות באגף 

על מנת שיוכלו לעקוב אחר התקדמות/אי התקדמות אגף, חינוך שהחל לעבוד ב
של הזמנות העבודה.

בכל רבעון הזמנות מסגרת לספקים וקבלנים בהתאם וציא האגף חינוך כי נמצא,  
עבודות ביצוע ת ציוד מתכלה, ורכישכגון עבור ם, איתלהסכמי המסגרת שנחתמו 

ונועדמסגרת העבודה להסכם ת והזמנועוד.זגגות, מזגנים, ניאינסטלציה, תיקו
שיטה התקציבית עקב ה,ההתקשרות הכולל במהלך הרבעוןסכום להגביל את 

אגפים בהתאם לחלוקה רבעונית.היהמגבילה את ניצול תקציבמועצהבהנהוגה 

הרבעון, הלך במרק בחלקו נוצל ת המסגרת סכום הזמנכאשרלביקורת נמסר,  כי 
התברר שסכום לעומת זאת, כאשר .הבאהת המסגרת סכום הזמננשקלה הפחתת 

נדרשות רכישות או עבודות דחופות, ונוצל במלואו לפני סוף הרבעון כבר ההזמנה 
.  תונוספעבודה ת והזמנוהוצא
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, שביצעו עבודות תחזוקהעם קבלניםההתקשרות נבדקו תהליכי הביקורת במהלך 
:להלן ממצאי הבדיקה. היקפים שוניםנושאים ובב, במוסדות חינוךגם בין היתר 

עבודות תחזוקה כלליות10.4

כי קיים הסכם עם קבלן לביצוע עבודות תחזוקה שונות, כגון מסגרות, נמצא,  
אבנים משתלבות, ועוד.  

לביצוע עבודות תחזוקה 7/15פרסמה המועצה מכרז פומבי מספר 8.1.15בתאריך 
במועצה, וניתן להגיש קבלניםסיורייערך 15.1.15ביישוב.  במכרז צוין כי ביום 

.  22.1.15הצעות עד ליום 

, בתיבת המכרזים נמצאו 2.2.15י פרוטוקול מעמד פתיחת המעטפות מיום עפ"
הצעות מחיר בצירוף מסמכים נלווים, כמפורט להלן:  6מלבד האומדן,  

123456הקבלן 

אישור ניהול חשבונות

תעודת עוסק מורשה

1א' 1111א 131סיווג קבלני

2ג' 200

1א' 111

2ג' 200

1ג' 100

1ג' 200

1ג' 100

פרוטוקול סיור קבלנים 

₪ ₪15,000 ₪15,000 ₪15,000 ₪15,000 ₪15,000 15,000ערבות בנקאית בסך

30/4/1530/4/1530/4/1530/4/1530/4/1530/4/15תוקף ערבות

- 5.2%-7%-12.3%+10%-21.5%-15%אחוז הנחה/תוספת

לא צירף הערות
המלצות

לא צירף 
המלצות

במכרז זכה הקבלן שהציע את ההנחה 16.2.15עפ"י החלטת ועדת מכרזים מיום 
בטבלה לעיל),2(מס' מהמחירים שצוינו במכרז21.5%הגבוהה ביותר בשיעור 

בטבלה).1(מס' 15%למקום השני הגיע הקבלן שהציע הנחה בשיעור ו

נשלחה הודעת זכיה לקבלן הזוכה,  בה צוין כלהלן:  23.2.15בתאריך 

לביצועבחברתכםלבחורהמליצהועדהוה16.2.15מיוםמכרזיםועדתלישיבתבהמשך
בסךערבות:ימים4תוךהגזברותאגףלמשרדילהעביריש.בשוהםתחזוקהעבודות
).ביטוחנוסחב"מצ. (ביטוחיםקיוםעלאישור).ערבותנוסחב"מצ(1/3/16עד15,000₪
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תקופת ההתקשרות נקבעה למשך נחתם הסכם עם הקבלן האמור. 9.3.15בתאריך 
,  עם אופציה להארכת תוקף ההסכם 9.3.16שנה מיום החתימה, עד לתאריך 

החל הקבלן לקבל הזמנות עבודה 19.3.15בשנתיים נוספות.  בעקבות כך,  מיום 
תחזוקה ביישוב. לביצוע עבודות 

, בלבדחודשים8-עבודות במשך כ האמור קיבל הזמנות לביצוע כי הקבלן נמצא, 
2016מרץ ל,  למרות שתקופת ההתקשרות נקבעה עד 2015עד לחודש נובמבר רק 

עם אופציה להארכה.

סגן הגזבר הסביר לביקורת, כי עקב חוסר שביעות רצון של אגף איכות הסביבה 
להפסיק את ההתקשרות 26.1.16מכרזים מיום מעבודת הקבלן הוחלט ע"י ועדת 

כבר במועד כי פרוטוקול ישיבת הוועדה העלה, כי סגן הגזבר ציין עיון בעימו.
ות, ועקב כך בחרו בו עריכת המכרז התעורר ספק אם הקבלן הזוכה יעמוד בדריש

הישיבה במהלך בעיה.היה איתו למקרה שת2בקבלן נוסף כמס' גם ו1כמס' 
הציגה מנהלת אגף איכות הסביבה מכתב ממנהל מחלקת תחזוקה בו הוא מתריע 

החליטה לאשר הוועדה לפיכך, על ירידה משמעותית בטיב העבודה של הקבלן. 
להמליץ לראש המועצה להתקשר עימו. ,  ו2את הצעת הקבלן שנבחר בזמנו כמס' 

החלה המועצה להוציא הזמנות עבודה 2016בעקבות כך, במהלך חודש פברואר 
לקבלן שהגיע למקום השני במכרז.  כתוצאה מכך,  המחירים עבור ביצוע העבודות 

,  15%, מאחר וההנחה שניתנה על ידו היתה של 6.5%-התייקרו בשיעור של כ 
שניתנה על ידי הקבלן הזוכה.21.5%במקום הנחה של 

כי בתנאי המכרז לא נקבע אחוז הנחה מירבי במטרה למנוע קבלת הצעות יצוין,  
עוד עולה, כי למרות שכבר במועד המכרז התעורר חשש כדאיות כלכלית. חסרות 

שהקבלן שהציע את ההנחה הגבוהה ביותר יתקשה לעמוד בהצעתו, הוחלט לבחור 
. 2קבלן נוסף כמס' ביונאלית בו במקביל לבחירה אופצ

נמצא, כי בחוזה שנחתם עם הקבלן האמור לא נרשם תאריך חתימה כפי הנדרש, 
ולפיכך לא ניתן לדעת אם הוא נחתם עוד לפני שהקבלן החל לבצע את העבודה.  

24.7.16רק בתאריך הממוחשבת נסרק למערכת ההזמנות האמור יצוין, כי החוזה 
בלן החל לקבל מהמועצה הזמנות עבודה. חודשים לאחר שהק5-כ –

.ה,  כפי הנדרשחוזעל המומלץ להקפיד על רישום תאריך החתימה 

גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא מקבל את ההמלצה. 

, 28.2.17–עד ל 1.3.16תקופת ההתקשרות בחוזה האמור נקבעה למשך שנה, מיום 
עם אופציה להארכת תוקף ההסכם בשנה נוספת.  נמצא, כי החוזה נכנס לתוקף 

.2016לאחר שהזמנות העבודה הראשונות כבר יצאו לקבלן,  במהלך חודש פברואר 

.ןקבלהמומלץ להקפיד על קיום חוזה בתוקף לפני תחילת ביצוע ההתקשרות עם 
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, קבלנים2מכרז שבו נבחרו במדובר כי גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  
הקבלן הראשון עבד עם המועצה תקופה ולא היתה שביעות רצון ממנו כאשר 

.  2המועצה החלה לבצע עבודות עם הקבלן שנבחר כמס' וולכן הופסקה עבודתו
היה עיכוב בהליך הפורמלי של חתימה על ההסכם שלקח זמן עוד ציין הגזבר,  כי 

ההמלצה להקפיד על ביצוע כל ההליכים את מקבל הוא ו,יםידיילמול צרכים מ
.הנדרשים לפני התחלת העבודות

הסכים לבצע רק חלק מהעבודות עפ"י המחירים האמור הקבלן לביקורת נמסר ש
, והודיע שלא יסכים הוגשה על ידו כשנה קודם לכןשהמקורית שצוינו בהצעה 

כספיים.  בעקבות כך, לגבי חלק לבצע חלק מהעבודות שלטענתו יגרמו לו הפסדים 
.  פעול עפ"י נוהל קבלת הצעות מחירבסוף למעבודות התחזוקה המועצה נדרשה ל

השתתף בהליך ההתמחרות האמור קבלן בחלק מהמקרים הלביקורת הוסבר כי
ולעיתים הצעתו לא נבחרה.  

עבודות צבע10.5

עבודות צביעה ) לביצוע23/15פירסמה המועצה מכרז פומבי (מס' 30.4.15בתאריך 
,  וניתן מועצהבקבלניםסיורייערך 12.5.15במוסדות החינוך.  במכרז צוין כי ביום 

.24.5.15להגיש הצעות עד ליום

, בתיבת המכרזים נמצאו 7.6.15עפ"י פרוטוקול מעמד פתיחת המעטפות מיום 
הצעות מחיר בצירוף מסמכים נלווים, כמפורט להלן:  3מלבד האומדן,  

כולל מע"מ). ₪ 112,728מע"מ  (₪ + 95,541-סכום האומדן 

3מציע מס' 2מציע מס' 1מציע מס' הקבלן 

אישור ניהול חשבונות

תעודת עוסק מורשה

1א' 131ענף 1ג' 200ענף 1א' 131ענף סיווג קבלני

פרוטוקול סיור קבלנים 

המחאה בנקאית₪   15,000₪15,000בנקאיתהמחאה ₪ 15,000ערבות בנקאית בסך

בתוקף31/8/15בתוקףתוקף ערבות

₪104,139.69₪176,750₪ 148,088.55סכום ההצעה לפני מע"מ

₪122,884.83₪208,565₪ 174,744.48סכום ההצעה כולל מע"מ 

+ 85%+9%+55%אחוז הנחה/תוספת
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התכנסה ועדת מכרזים על מנת לבחור בהצעה הטובה ביותר. עפ"י 9.6.15בתאריך 
בטבלה).2פרוטוקול הישיבה הוועדה בחרה בהצעה הזולה ביותר (מציע מס' 

חתם מהנדס המועצה על צו התחלת עבודה, בו פורטו הדרישות 30.6.15בתאריך 
.15.8.15וסיומה ביום 1.7.15מהקבלן,  וצוין כי תחילת העבודה תהיה ביום 

נחתם הסכם עם הקבלן לביצוע העבודות. בהסכם נקבע כי 1.7.15בתאריך 
,  ופורטו מוסדות החינוך בהם 15.8.15ועד 1.7.15העבודות יבוצעו בין התאריכים 

תבוצע העבודה והמחירים שישולמו לקבלן.  המחיר הכולל עבור ביצוע העבודות 
, לא כולל מע"מ.104,139.69₪נקבע על סך  

להסכם האמור נקבע,  כי למועצה שמורה הזכות בכפוף לשיקול דעתה 5.4בסעיף 
הבלעדי, לבצע הזמנת צביעת מוסדות חינוך נוספת בהיקף דומה ובאותם תנאים 

.2016במהלך שנת 

בוצעה התקשרות 2016על סמך הסעיף האמור, במסגרת עריכת שיפוצי קיץ בשנת 
ך, על סמך זכייתו במכרז שנערך מחודשת עם הקבלן לביצוע צביעת מוסדות החינו

בשנה הקודמת.  

בוצעה באמצעות הוצאת 2016נמצא, כי ההתקשרות המחודשת עם הקבלן בשנת 
הזמנת עבודה בלבד,  מבלי שנחתם עם הקבלן נספח להארכת תוקף ההסכם בשנה 
נוספת.  סגן הגזבר הסביר לביקורת, כי הזמנת העבודה הוצאה על סמך ההסכם 

הקודמת, לפיו ניתן להזמין מהקבלן צביעת מוסדות חינוך נוספת שנחתם בשנה 
פועלת שהמועצה סגן הגזבר גם ציין .2016בהיקף דומה ובאותם התנאים בשנת 

להארכת ערבויות הביצוע הנדרשות גם לגבי השנה הנוספת.

ת מומלץ לעגן את מימוש האופציה להתקשרות בשנה נוספת, באמצעות חתימ
הארכת תוקף ההסכם. נספח על הצדדים 

.הוא מקבל את ההמלצהכי הביקורת,  סגן הגזבר ציין בתגובתו לטיוטת דוח 

בקר לעגן ממקבל המלצת הגזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא 
.בנספח להסכם את מימוש האופציה שבמסגרת ההסכם

עבודות אלומיניום וזגגות10.6

פנתה המועצה למספר קבלנים על מנת לקבל הצעות לביצוע 2016בחודש פברואר 
עבודות במחירים קבועים במהלך השנה, בתחום מסגרות אלומיניום, זגגות, 

חלונות, דלתות,  מנעולים, ועוד.  

הפניה כללה רשימה מפורטת של עבודות וחומרים והמחיר המירבי (לפני מע"מ),  
גבי כל אחד מהם את המחירים המוצעים על ידו.והמציע התבקש לציין ל
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,  ההצעה הזולה ביותר 30.3.16מיום 41/16עפ"י פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 
)  3.  לפיכך, החלטת הוועדה היתה לבחור במציע הזול (מס' 3היתה של קבלן מס' 

ולדרוש ממנו לעבוד במחירי המקסימום שנקבעו על ידי המועצה.  

ההצעה שנבחרה שהיתה הזולה ביותר מבין ההצעות,  היתה יקרה יותר נמצא,  כי
בשיעור ניכר ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי המועצה,  בכל אחד מהפרמטרים.

נמצא כי לאחר בחירת הצעתו,  המועצה לא חתמה על הסכם מסגרת עם הקבלן.  
בלן היתה מנהל הרכש הסביר לביקורת,  כי ההצעה החתומה שהוגשה על ידי הק

אסמכתא להוצאת הזמנות העבודה וביצוע התשלומים במהלך השנה.  ה

בעקבות כך,  החלה המועצה להוציא הזמנות עבודה לקבלן האמור. 

הופסקה ההתקשרות עם הקבלן,  למרות שטרם 2016במהלך חודש יוני נמצא כי 
קת חלפה שנה ממועד תחילת ההתקשרות.  מנהל הרכש הסביר לביקורת, כי הפס

ההתקשרות עם הקבלן נבעה מכך שהוא ניתק קשר עם המועצה,  בעקבות חילוקי 
דעות לגבי ביצוע עבודה מסוימת,  ולפיכך הוחלט להוציא הזמנות עבודה למציע 

הזול השני. 

, שכאמור הגיש 2ת עבודה לקבלן מס' הזמנוהחלה המועצה להוציא 3.7.16ביום 
את ההצעה הזולה השניה בהליך ההתמחרות. 

צוין,  כי "הקבלן יידרש והצעתאת הגיש שבאמצעותו התבקש הקבלן לבמסמך 
לא המועצהבפועל, לחתום על הסכם  מול המועצה להתקשרות הנ"ל".  נמצא כי

לביקורת הוסבר, כי בטופס ההצעה החתום .חתמה על הסכם מסגרת עם הקבלן
עם אופציה לשנה נוספת. 2016על ידי הקבלן,  עוגנו מחירים קבועים לשנת 

אינסטלציה ועבודות כלליות10.7

קבלנים לקבלת הצעות מחיר לביצוע 4- פנתה המועצה ל2015בחודש פברואר 
מת עבודות עבודות אינסטלציה במחירים קבועים במהלך השנה.  הפניה כללה רשי

וחומרים שעבורם נדרשו המציעים לרשום את המחיר השנתי המוצע על  ידם.  

התכנסה ועדת רכש והתקשרויות לבחירת ההצעה הזוכה. עפ"י 18.3.15בתאריך 
קבלנים, 3-) הוצגו לנוכחים הצעות שהתקבלו מ 23/15פרוטוקול הוועדה (מס' 

.  והוחלט לבחור בקבלן שהצעתו היתה הזולה ביותר

לביקורת הוסבר כי הקבלן האמור כבר ביצע באותו מועד את העבודות במועצה 
במשך מספר שנים,  בעקבות בחירת ההצעות שהוגשו על ידו בשנים קודמות.  

נמצא, כי המועצה לא חתמה על הסכם מסגרת עם הקבלן על מנת לעגן את תנאי 
ועים במהלך השנה.  ההתקשרות,  ואת התחייבותו לבצע את העבודות במחירים קב

מנהל הרכש הסביר לביקורת,  כי ההצעה החתומה שהוגשה על ידי הקבלן היתה 
האסמכתא להוצאת הזמנות העבודה וביצוע התשלומים במהלך השנה בהתאם 

להצעתו.  



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

69

קבלני אינסטלציה 3-,  פנתה המועצה שוב ל2016כשנה לאחר מכן, בחודש פברואר 
בודות במהלך השנה.  לקבלת הצעות מחיר לביצוע הע

התכנסה ועדת התקשרויות כדי לבחור את ההצעה הזולה ביותר.  2.3.16בתאריך 
3-),  הוצגו לנוכחים הצעות מחיר שהתקבלו מ28/16עפ"י פרוטוקול הוועדה (מס' 

) 2015, ובנוסף, הצעה שהתקבלה שנה קודם לכן (בפברואר 2016קבלנים בפברואר 
נמצא,  כי הוועדה החליטה לבחור בהצעה הזולה מהקבלן שזכה בשנה הקודמת. 

ההצעות, שהיתה הצעתו של הזכיין שזכה בשנה הקודמת.4ביותר מבין 

לא נערכה פניה לקבלן שזכה בשנה הקודמת. 2016הביקורת העלתה,  כי בפברואר 
לביקורת הוסבר כי העדר הפניה לקבלן נבעה מכך שהמחירים שהוצעו על ידו היו 

ר ניכר משאר ההצעות, ולכן הוחלט שכדאי להמשיך את ההתקשרות נמוכים בשיעו
עימו באותם המחירים שנה נוספת.  מנהל הרכש הסביר לביקורת כי לאור ניסיון 
העבר, פניה מחודשת לקבלן לצורך הגשת הצעה חדשה, היתה עלולה לגרום לכך 

ות אליו שהוא יעדכן את המחירים ויגיש הצעה גבוהה יותר, ולכן הוחלט שלא לפנ
ולהציג לוועדה את המחירים שהוצעו  על ידו בשנה הקודמת.  

כי החלטת ועדת התקשרויות התבססה על השוואת מחירים מהאמור לעיל עולה, 
,  לבין הצעה שהתקבלה כשנה 2016בין הצעות מעודכנות שהתקבלו בתחילת שנת 

ו בהליך קודם לכן, וזאת מבלי שהקבלן הזוכה בשנה קודמת ידע על השתתפות
ומבלי שניתנה לו הזדמנות לעדכן את הצעתו, ומבלי שהמציעים ההתמחרות

האחרים ידעו שהצעותיהם יתמודדו מול הצעת מחיר משנה קודמת. 

מכל המשתתפים בהליך להקפיד על קבלת הצעות מחיר מעודכנותמומלץ 
מציעים, ובחירת הצעות התמחרות הוגנת בין כל הההתמחרות במטרה להבטיח 

.עדכניות שיבטיחו קבלת שירות ברמה נאותה במשך כל תקופת ההתקשרות

לאחר החלטת ועדת התקשרויות האמורה, המשיך הקבלן לספק למועצה עבודות 
, מבלי שנחתם עימו הסכם מסגרת.  2016וחומרים בתחום האינסטלציה גם במהלך 

שהוגשה מנהל הרכש הסביר לביקורת,  כי הוא הסתמך על הצעת המחיר החתומה
. 2015על ידי הקבלן בשנת 

יציאה חדשה להסכם מסגרת טומנת מנהל הרכש ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי 
הרכש יודע ישנם ספקים ש.  לדבריו,  בחובה אפשרות ממשית של העלאת מחירים

בהם רק במקרים , ועל כן פנה אליהם שוב המחירים יעלו בוודאותהמועצה תשאם 
לא יעלו ו כדי שהמחיריםתזמומיהוא לא פונה פגע מכך יתשהמועצההרכש יודע 

.  עוד ציין מנהל הרכש, את ההמלצה, ולכן הוא לא מקבל וע"כ יצא שכרנו בהפסדנו
הביקורת התקבלו.מלבד הנ"ל כל שאר המלצות כי 
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שחרור סתימות ביוב10.8

כי קיים הסכם מסגרת עם קבלן לפתיחת סתימות ביוב גדולות , לביקורת נמסר
במוסדות חינוך.  גם שלעיתים מבצע עבודות במבננים, 

קבלנים לצורך קבלת 3- פנתה המועצה ל 2015נמצא,  כי בתחילת חודש נובמבר 
הצעות מחיר לביצוע עבודות שחרור סתימות ביוב במחירים קבועים במהלך שנת 

הוסבר כי המכרז נועד להוצאת הזמנות עבודה עבור תושבי .  לביקורת 2016
המבננים, בהתאם לסיכום בינם לבין המועצה בנוגע להשתתפותם בעלויות 

העבודה.

התכנסה ועדת רכש והתקשרויות על מנת לבחור בהצעה הטובה 19.11.15בתאריך 
ת מחיר הצעו3) לחברי הוועדה הוצגו 139/15ביותר. עפ"י פרוטוקול הישיבה (מס' 

שהתקבלו באותו מועד, ובנוסף, ההצעה שזכתה בשנה הקודמת והיתה זולה יותר 
ההצעות האחרות.  מנהל הרכש הסביר לביקורת, שהצגת ההצעה הנוספת 3-מ 

נועדה לתת לחברי הוועדה מספרי השוואה עם המחירים ששולמו על ידי המועצה 
בשנה הקודמת.  

טוקול הוועדה:להלן פרטי ההצעות, כי שצוינו בפרו

הצעת הזכיין3מציע מס'2מציע מס'1מציע מס'
בשנה הקודמת

600₪900₪1,000₪550₪סתימת ביובעלות שחרור 
702₪1,053₪1,170₪643.5₪סה"כ כולל מע"מ

החלטת הוועדה כפי שנרשמה בפרוטוקול, היתה "התקשרות באמצעות המועצה 
עוד צוין בפרוטוקול,  כי עפ"י חוו"ד אגף איכות הסביבה,  ".  דיירי המבנניםעבור 

לא להתקשר עם הקבלן שזכה בשנה הקודמת "משיקולי איכות שירות ירודה" 
בטבלה).1ולבחור במציע הזול הבא  (מס' 

,  16.11.15ביום 1נמצא,  כי המועצה החלה להוציא הזמנות עבודה למציע מס' 
ת רכש והתקשרויות שבה נבחרה הצעתו.שלושה ימים לפני מועד ישיבת ועד

לאחר החלטת ועדת רכש הוצאת הזמנות עבודה לקבלנים רק מומלץ להקפיד על 
. ,  כנדרש וכמתחייבוהתקשרויות

סגן הגזבר מסר לביקורת,  כי הקבלן האמור ביצע עבודות שחרור סתימות ביוב  
במבננים.גם בבתי הספר,  באותם המחירים המשולמים עבור ביצוע העבודות

סגן מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת,  כי כאשר הוא ביקש להזמין את הקבלן 
לפתוח סתימות ביוב גדולות במוסדות החינוך,  הגזברות לעיתים לא איפשרה זאת 
ודרשה ממנו לקבל הצעות מחיר נפרדות. לדבריו, הדבר נובע מכך שהסכם 

תוצאה מכך המועצה עלולה המסגרת מתייחס רק לפתיחת סתימות במבננים,  וכ
לשלם יותר עבור פתיחת סתימות במוסדות החינוך. להערכתו 

בחון אפשרות להכליל גם את מוסדות החינוך בהסכם המסגרת בנושא,  מומלץ ל
. במטרה להוזיל עלויות ולייעל את הליך ההתקשרות עם הקבלן
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חזוקה ותיקון צנרת ראשית של מים וביובת10.9

סגן מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי נחתם הסכם עם קבלן לביצוע 
עבודות גדולות בנושא צנרת מים וביוב,  העובד לפי מחירון קבוע.  לדבריו,  במידה 

ויש עבודה החורגת מההסכם והקבלן מסכים לבצע אותה לפי מחירון דקל,  
קבלת הצעות מחיר. מבוצע נוהל מוכן לכך, אינו העבודה נמסרת לו,  ואם הוא 

לביצוע 05/15פרסמה המועצה מכרז פומבי מס' 2015נמצא,  כי בחודש דצמבר 
עבודות תפעול ואחזקה של רשת המים ותיקון צנרת הביוב במועצה.    

שיצא מבניין המועצה קבלניםסיורעפ"י המכרז,  המציעים הוזמנו להשתתף ב
.24.12.15עות נקבע ליום .   התאריך האחרון להגשת הצ14.12.15בתאריך

, בתיבת המכרזים נמצאו 7.1.16עפ"י פרוטוקול מעמד פתיחת המעטפות מיום 
הצעות מחיר בצירוף מסמכים נלווים, כמפורט להלן:  3מלבד האומדן,  

3מציע מס' 2מציע מס' 1מציע מס' הקבלן

אישור ניהול חשבונות
תעודת עוסק מורשה

פרוטוקול סיור קבלנים 
₪ ₪25,000 ₪25,000 25,000ערבות בנקאית בסך

31/3/1631/3/1631/3/16תוקף ערבות
14,87519,77516,275סכום ההצעה לפני מע"מ

17,40323,13619,041סכום ההצעה כולל מע"מ 
- 7%+13%- 15%אחוז הנחה/תוספת

בטיפקסקיים תיקון הערות

התכנסה ועדת מכרזים על מנת לבחור בהצעה הטובה ביותר. 26.1.16בתאריך 
בטבלה, למרות 3עפ"י פרוטוקול הישיבה הוועדה בחרה בהצעתו של מציע מס' 

שהצעתו לא היתה הזולה ביותר. 

בפרוטוקול הישיבה צוין כי הוחלט לבחור במציע השני הזול,  מהנימוקים הבאים:

,שנמסרוהמלצותמבחינתהסףבתנאי(של המציע הזול ביותר) עמידהאי.1
מבחינתוהן, המכרזבמסמכישהתבקשהההמלצותמתכונתמבחינתהן

.אחרותמרשויותהתקבלו שנמוכותהערכות

של המציע הזול ההצעה. גבוליתרווחיותעםקשותתחזוקהבעבודותמדובר.2
. ..מחירלתוספותדרישותהיו לו שיחששקיים והפסדיתלהיותעלולהביותר 

.במכרזכמתבקשתחזוקהבעבודותניסיוןחסרהמציע הזול ביותר .3

נחתם הסכם עם הקבלן שהצעתו נבחרה על ידי ועדת מכרזים. 25.2.16בתאריך 
למשך שנה,  עם אופציה 1.3.16תקופת ההתקשרות שנקבעה בחוזה היתה מיום 

נוספות של שנתיים כל אחת.להארכה בשתי תקופות 
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בחוזה נקבע, כי הקבלן יבצע עבודות תחזוקה של רשת הביוב 2בנספח א' למסמך 
ק"מ צנרת של מבננים.  לגבי 4-ביישוב כולל מבני ציבור וחינוך עד קו בניין,  וכן ב 

כולל מבני חינוךק"מ,  73-רשת המים נקבע,  כי אורך קווי המים לתחזוקה הם כ 
עד קו בניין.רוציבו

בנספח ב' לחוזה נקבע,  כי במסגרת העבודות לאחזקה מונעת של 1.6בסעיף 
מערכת המים,  הקבלן יפתח ויסגור את כל המגופים וברזי השריפה וכן יבדוק את 
תקינות שוברי הלחץ ושסתומי האוויר,  כאשר כל הבדיקות המתוארות לעיל 

ה, שוברי לחץ ושסתומי אוויר שיימצאו יבוצעו פעמיים בשנה,  ומגופים, ברזי שריפ
.לא תקינים יוחלפו בחדשים, לאחר אישור בכתב של המנהל

לחוזה נקבעה תמורה עבור ביצוע העבודה, כלהלן:3בנספח א' למסמך 

מחיר חודשי
בש"ח

לרבות מוסדות ציבור -אחזקה ותפעול רשתות ביוב ומים 
בניין.ומוסדות חינוך עד שוחה אחרונה לפני קו 

+ מע"מ16.500

אחזקה ותפעול רשתות ביוב ומים במבננים -אופציונאלי 
עד קו בניין

+ מע"מ1,000

+ מע"מ17,500סה"כ

למחיר החודשי הנקוב, 7%עוד צוין בחוזה,  כי הקבלן יעניק הנחה כולל בשיעור 
.לחודש,  לא כולל מע"מ16,275₪כך שהצעתו לאחר קיזוז ההנחה עומדת על 

מנהל הרכש הסביר לביקורת, כי האופציה להזמין עבודות תחזוקה לרשתות 
המבננים גם מהקבלן האמור, בנוסף לקבלן שצוין בסעיף הקודם ובמחיר יקר יותר 
ממנו, נועדה לאפשר גמישות ולהבטיח שהמועצה לא תיתקע ללא קבלת שירות.  

הזכיין הנוסף היה מנהל הרכש גם ציין שאופציה זו כמעט ולא מומשה,  מאחר ו
כמעט תמיד זמין וביצע את רוב העבודות.

מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי ניתנת עדיפות להוצאת הזמנות עבודה 
לקבלן שצוין בסעיף הקודם, שאיתו קיים הסכם מסגרת במחירים זולים יותר, 

ביטחון.ורק כאשר קיימת בעיית זמינות פונים לקבלן האמור המהווה מעין רשת 

עבודות תחזוקה ותיקונים ברשת החשמל10.10

מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת,  כי במחלקה מועסק עובד בתפקיד חשמלאי 
המבצע תיקוני חשמל קטנים ביישוב וגם במוסדות החינוך, ולביצוע תיקוני חשמל 

גדולים קיים הסכם מסגרת עם קבלן שאת פרטיו ניתן לקבל בגזברות.

חזוקה הסביר לביקורת, כי עבודות חשמל קטנות מבוצעות   סגן מנהל מחלקת ת
על ידי חשמלאי ועוזר חשמלאי העובדים במחלקה,  ולביצוע עבודות גדולות או 

קבלן אך היה הסכם מסגרת עם מורכבות מוזמן קבלן חיצוני.  הנ"ל ציין כי בעבר 
. ההסכם כבר אינו בתוקףשיתכן 
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למספר קבלני חשמל לצורך קבלת הצעות פנתה מועצה 2011במהלך חודש דצמבר 
- 2013מחיר לביצוע עבודות ואספקת מוצרי חשמל במחירים קבועים  לשנים 

.  לאחר שנבחרה הצעתו של הקבלן שהגיש את ההצעה הזולה ביותר, החלה 2012
המועצה להוציא לו הזמנות עבודה.  

הצעתו. נמצא, כי לא נחתם הסכם מסגרת עם הקבלן האמור בעקבות בחירת 
שימשה 18.12.11לביקורת הוסבר,  כי הצעת המחיר החתומה שהגיש הקבלן ביום 

את הגזברות כאסמכתא להוצאת הזמנות עבודה עפ"י המחירים שצוינו בהצעה.  

הצעת המחיר האמורה כללה טבלת מחירים עבור אספקת פריטים וסוגי עבודות, 
,שבת וחג, החלפה והתקנה ובכלל זה: קריאה לאיתור תקלה בשעות היום, הלילה

של ציוד ועמודי תאורה, אספקת נורות, פנסים ומפסקים חשמליים מסוגים שונים,  
חשמלאי, ועוד.  בתחתית הטבלה צוין,  כי הקבלן +מפעיל+אספקת משאית מנוף
מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות.4%יעניק הנחה בשיעור 

נערכה ההתמחרות, המשיכה המועצה ןשעבור2012-2013נמצא,  כי לאחר השנים 
, מבלי שנערכו 2014-2015להוציא הזמנות עבודה לקבלן האמור גם במהלך השנים 

פניות לקבלני חשמל לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות ואספקת חומרים 
בתחום החשמל. לביקורת נמסר כי כל הזמנות העבודה שהוצאו לקבלן האמור 

לפי אותם המחירים שנכללו בהצעתו המקורית. במהלך אותן השנים,  היו

פנתה המועצה לשלושה קבלני חשמל לקבלת הצעות מחיר 2016בחודש פברואר 
חדשות,  עפ"י אותם האפיונים והמפרט הטכני שבוצעו בהתמחרות הקודמת.

התכנסה ועדת רכש והתקשרויות לבחירת ההצעה הזוכה. עפ"י 2.3.16בתאריך 
קבלנים, 3-) הוצגו לנוכחים הצעות שהתקבלו מ 29/16' פרוטוקול הוועדה (מס

בנוסף לאומדן שהתבסס על המחירים ששולמו על ידי המועצה באותו המועד.  
בפרוטוקול האמור צוין,  כי הוחלט לבחור בקבלן שהגיש את ההצעה הזולה ביותר.

נמצא כי למרות האמור,  המועצה לא מימשה את ההתקשרות עם הקבלן שנבחר 
ידי הוועדה, ולא הוציאה לו הזמנות עבודה לביצוע עבודות בתחום החשמל.  על

לחילופין, נמשכה הוצאת הזמנות העבודה לאותו קבלן שסיפק את העבודה בשנים 
.2011, על סמך הצעת המחיר שהוגשה על ידו בשנת 2016קודמות, גם במהלך שנת 

גלעו חילוקי דעות עם מנהל הרכש הסביר לביקורת,  כי לאחר החלטת הוועדה הת
הקבלן בנוגע למחירים שישולמו ע"י המועצה עבור ציוד ועבודות שנכללו בהצעתו, 
ובעקבות כך הוחלט שלא להוציא לו הזמנות עבודה ולהמשיך להתקשר עם הזכיין 

,  לפי אותם המחירים ששולמו עד לאותו מועד.2012שנבחר בשנת 
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הדעות עם הזכיין נבעו לדעתו מחוסר הלימה    עוד ציין מנהל הרכש,  כי חילוקי 
בין הצרכים לבין אפיון העבודות שצוינו בבקשה לקבלת הצעות מחיר שנשלחה 

לקבלנים. לדבריו, הוא פנה מספר פעמים לאגף איכות הסביבה לצורך קבלת   
אפיון מדויק של העבודות הנדרשות, שתאפשר לו לבצע הליך התמחרות נכון מול 

לקראת סיום עריכת הביקורת מנהל ולם פניותיו בנושא לא נענו.הקבלנים,  א
יבוצע שוב נוהל קבלת הצעות מחיר 2017הרכש מסר לביקורת, כי לקראת שנת 

שבמסגרתו תיערך פניה למספר קבלני חשמל.

כי במקרה בו החלטת ועדת רכש והתקשרויות לא יוצאת אל הפועל מסיבה מומלץ
כך את חברי הוועדה במהלך ישיבתה הקרובה,  כלשהי, מנהל הרכש יעדכן על

והדבר יירשם בפרוטוקול לצורך תיעוד ובקרה.

הרכש לבין מחלקת עובדי בין והעדכון השוטף לשפר את התיאום , מומלץעוד 
הקבלנים, במטרה אפיון העבודות הנדרשות מלגבי תחזוקה ואגף איכות הסביבה 

.    יעיל ואפקטיביהליך התמחרות להבטיח קבלת הצעות מחיר מדויקות ו

המלצת הביקורת את מקבל גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא 
ועדה.ומנהל הרכש יעדכן את הכי במקרה בו החלטת הועדה אינה ניתנת למימוש, 

חזוקה ותיקון מזגניםת10.11

"תחזוקת בקטגוריה2015נמצא, כי מסך הפניות שנרשמו במוקד העירוני בשנת 
פניות היו בנושא מזגנים,  כמפורט להלן:114עבודות אחזקה",  - מוסדות חינוך 

פניההנושא 

מזגן 
לא 

פועל

תקלה 
במזגן 

(לא 
צוין 

פירוט)

ת נזיל
מים

מהמזגן 
או מזגן 

הגורם 
לקצר

חשמלי

מזגן 
מרעיש

צורך 
בניקוי 
פילטר 
המזגן

מזגן 
לא 

מכוונן

תקלה 
בשקע 

החשמלי 
במפסק או 

של המזגן

בעיה 
בשלט

צינור 
מזגן 
קרוע 

או 
תעלה 
שנפלה

חסר 
מזגן

פניותמס' 
2015בשנת

41153010444321

טכנאי מזגנים מיועדות להמועצה מנהל הרכש מסר לביקורת, כי רוב הזמנות 
במוסדות החינוך.  שונות תיקון תקלות ל

לצורך תיקון מזגנים קיים הסכם סגן מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת, כי 
,  כדי להבטיח שתמיד יהיה טכנאי זמין לרשות המועצה, מסגרת עם שני טכנאים

שנבחר בשנה טכנאי אחדהיתה עם הפקת לקחים מבעיית זמינות שוזאת בעקבות
לביקורת הוסבר, כי הזמנת הטכנאים מבוצעת רק לתיקון תקלות קודמת. 

גן חלופי במקרה של תקלה בלתי ניתנת לתיקון.  ולא לרכישת מזוהחלפת חלפים, 
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פנתה המועצה למספר טכנאי מזגנים לצורך קבלת 2016נמצא,  כי בחודש פברואר 
9.3.16הצעות מחיר לביצוע עבודות במהלך השנה במחירים קבועים.  בתאריך 

התכנסה ועדת רכש והתקשרויות לבחירת ההצעה הזוכה. 

3-) הוצגו לנוכחים הצעות שהתקבלו מ 30/16עפ"י פרוטוקול הוועדה (מס'
.2,  ובמציע הזול השני כמס' 1טכנאים, והוחלט לבחור במציע הזול כמס' 

נמצא, כי המועצה לא חתמה על הסכם מסגרת עם הטכנאים האמורים, על מנת 
לעגן את תנאי התקשרות ואת התחייבותם לבצע את העבודות במחירים קבועים 

במהלך השנה.  

הפסיקה המועצה להוציא הזמנות עבודה לטכנאי 2016נמצא, כי במהלך שנת עוד
על ידי ועדת רכש והתקשרויות, ובמקומו הוחל להוציא הזמנות 1שנבחר כמס' 

.2עבודה לטכנאי שנבחר כמס' 

סגן הגזבר הסביר לביקורת,  כי בעקבות חילוקי דעות עם הטכנאי לגבי תיקון חוזר 
ופת האחריות של התיקון הקודם, הודיע הטכנאי כי עד של מזגן שעדין היה בתק

הוא לא ימשיך לספק יותר שירות למועצה.  שלא ישלמו לו את החשבון שהגיש, 

בעקבות כך, הוחלט להפסיק את הוצאת הזמנות העבודה לקבלן האמור, ולעבור 
.2למציע מספר 

כש , כי במקרה של הפסקת התקשרות עם קבלן שנבחר ע"י ועדת רמומלץ
והתקשרויות מסיבה כלשהי,  כגון איכות השירות או חילוקי דעות כספיים,  
מנהל הרכש יעדכן על כך את חברי הוועדה במהלך ישיבתה הקרובה, והדבר 

יירשם בפרוטוקול לצורך תיעוד ובקרה.

המלצת הביקורת את מקבל גזבר המועצה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי הוא 
ועדה.ומנהל הרכש יעדכן את הת הועדה אינה ניתנת למימוש, כי במקרה בו החלט

אישורי תשלומים10.12

הספק של ציוד מההיא קיבלבעברמנהלת מדור גני ילדים מסרה לביקורת, כי 
ביןחלוקהללא,רכישותמחיר כולל עבור כל השכללולתשלום חשבוניותמתכלה 

, והדבר הקשה על עריכת בקרה על כל אחת מהרכישות שצוינו בחשבונית.  הגנים
איזהעבורחשבוניתבכללצייןמנהלת המדור ציינה,  כי לאחר שביקשה מהספק 

הוא החל לעשות זאת, וכיום מבוצעת בקרה נאותה בנושא.רכישהכלהתבצעהגן

חלק מהחשבוניות ,לפני הגעת המזכירה למחלקת תחזוקהכי ,לביקורת נמסר
התעכבו בגזברות עד לביצוע התשלום,  עקב עריכת בירורים שונים מול המחלקה, 

החשבוניות נבדקות על ידה והדבר מזרז את ביצוע התשלומים.האולם מאז הגעת
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י קבלנים התקבל אישור על ביצוע העבודה מאב הבית"עבודות שבוצעו עהבסיום 
הקבלן.שהגיש חשבונית העל תם באמצעות חתימהחינוכי מנהל המוסד מוא

נחתמה החשבונית במקרים בהם היתה נוכחות בשטח של עובדי מחלקת תחזוקה, 
ה ת תחזוקמנהל מחלקי"עגם ולאחר מכן אחראי תחזוקת מוסדות חינוך, ל ידיע

אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, ומנהלת אגף איכות הסביבה.
ביצוע לאחר שבדק את רק קבלנים שעבדו מולוהחשבוניות הוא חתם על כי 

.יחד עם הקבלןבשטחהעבודה 

מנהל מחלקת תחזוקה מסר לביקורת,  כי החשבוניות המאושרות על ידי אחראי 
לאחר מכן גם על ידו, והוא מאשר אותן במערכת תתחזוקת מוסדות חינוך נחתמו

המחלקה, כי במחלקת תחזוקה נחתמות רק עוד ציין מנהל ). EPRהממוחשבת (
.חלק מהחשבוניות במקרים בהם עובדי המחלקה נכחו במקום בו בוצעה העבודה

, הקבלניםלאישור חשבוניות מנהלת אגף איכות הסביבה הציגה לביקורת טופס 
כמפורט להלן:
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הקפידולא , שטחשאישרו את ביצוע העבודות בעובדי מחלקת תחזוקה נמצא,  כי 
, כאסמכתא לכך על ידםות שנחתמוחשבוניהכל להאמור על צירוף הטופס 

עשה שימוש נאגף חינוך לא בגם כי יצוין,  .נדרשפי השהעבודה נבדקה ובוצעה כ
בנוסף ,ילדיםמנהלות גניואאבות ביתי "ות עלצורך אישור עבוד,דומהבטופס 
.הקבלןעל חשבוניתםתלחתימ

צירוף הטופס האמור לכל חשבוניות הקבלנים הנחתמות הקפיד על מומלץ ל
במחלקת תחזוקה,  ולשקול שימוש בטופס דומה גם באגף חינוך, לצורך אישור 

חשבוניות על ידי עובדי מוסדות החינוך.

דוח,  כי הטופס שצוין לעיל נחתם המנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת 
י קבלנים שהם לא קבלנים שנתיים ל ידעתלאחר ביצוע עבודות גדולות שנעשו

התקנת אלא קבלנים המבצעים עבודות חדשות, כגון (כדוגמת ביוב או מים) 
מדרכות לאחר פיצוץ מיםם של סככות ופרגולות, התקנת מתקני משחק, תיקוני

או תיקוני חשמל.  

למוקד העירוניפניות טיפול ב.11

כללי11.1

מחלקת תחזוקה מוקד העירוני לעל ידי ההפניות שהועברו התפלגות נושאי להלן 
,  עפ"י נתוני מערכת המוקד העירוני:2016-2014במהלך השנים 

מספר פניות

כי נושא תחזוקת מוסדות חינוך היה השלישי בגודלו מבין עולה, התרשים נתונימ
2016,  כאשר בשנת הנושאים שטופלו על ידי מחלקת תחזוקה בכל אחת מהשנים

,  לעומת שנה קודמתבכל אחד מהנושאיםשהתקבלו חלה עליה בהיקף הפניות 
.  מוסדות חינוךתחזוקת כולל 
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להלן היקף הפניות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך מתוך שאר הנושאים שהועברו 
:אחת מהשניםבכל , לטיפול מחלקת תחזוקה

מספר פניות

כי שיעור הפניות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך מתוך כלל עולה, תרשים מנתוני ה
עוד עולה, כי לעומת .23%-ל22%בין , נע למחלקת תחזוקהשהועברו הפניות 

118חל גידול של 2016שנה קודמת,  בשנת לביחס 2015פניות בשנת 18ירידה של 
קודמת.   הפניות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך ביחס לשנה 

פול בפניותאופן הטי11.2

) 4.03.1' מסהוראה("מוקד עירוני-פעולה מתקנת ומונעת "בנושאהאיזונוהל
טיפול בפניות שהתקבלו הדרכי מסדיר את , 1.11.11בתאריךלאחרונהשעודכן

:האמורבנוהללהלן חלק מהכללים שנקבעו .במוקד והועברו למחלקות המועצה

.הפניהמהותזיהוילצורר,המתאיםהתפקידלבעלמקוונןובאופןישירותתועברהפניה3.9

לפנותהמפנההגורםבאחריות,אחרתלמחלקהממחלקהפניהלהעבירונדרשבמידה3.9.1
לתתצריךשלדעתולגורםהפניהאתלהסבהמוקדמנהלאתולבקשהעירונילמוקד
.  לפניהמענה

.  במוקדמראששייקבעהזמןבפרקהנדרשתהמתקנתהפעולהאתתבצעהמחלקה3.10

.  הפניהאתהמבצעיסגורהטיפולבסיום3.11

שלבמקרה.המחלקותידיעלסגירתםאיאואירועיםסגירתעלמעקביבצעהמוקד3.12
.בפניההטיפולאתהמוקדיסגור,המחלקהי"עהטיפולסגירת

.הפניהבפרטיהמטפלהגורםאתפהבעליידעהמוקדן- דחופותפניותשלבמקרה3.12.1
,הפניהסגירתעלישירותהמוקדאתלעדכןהמטפלהגורםבאחריות,אלובמקרים
.האירועסגירתאתיבצעוהמוקד
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חלק קטן מהפניות מתקבלות אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, כי 
במחלקת תחזוקה ישירות ממוסדות החינוך או מעובדי אגף חינוך. העובד ציין,  

, הפונה מתבקש לפתוח העירוניבכל פניה שלא התקבלה באמצעות המוקדכי 
המחלקה פותחת קריאה בעצמה.אם התברר שלא עשה זאת וקריאה במוקד, 

המטופלים ,נושאיםלפי בחלוקהמוקלדות למערכת מוקד בהמתקבלות הפניות 
תחזוקה בנוגע לניות פ, דוגמהלמחלקה. אגף או על ידי הגורמים האחראים בכל 

תיקון :כגון,נושאים40- בחלוקה להוקלדו במועד הביקורת ,של היישובכללית
ספסלים, סימונים בכביש, בור בכביש, מעקה בטיחות, אבני שפה, תיקון גדר, 

לפי חלוקת הפניות תיקון אבנים משתלבות, נזילת מים מקו עירוני, ועוד.  
לגבי היקף הפניות הפיק דוחות דרג הניהולי לל,בין היתר,נושאים מאפשרת

.והפקת לקחיםההתנהלות לצורך שיפור ,שהתקבלו בכל נושא בתקופה מסוימת

תחזוקת הנוגעים לבלבד נושאים 2במועד הביקורת נמצאו במערכת המוקד
כמפורט להלן:מוסדות חינוך, 

מחלקהנושא
מוסדות חינוך-תחזוקה חינוך–עבודות אחזקה 

מוסדות חינוך-תחזוקה ניקיון מוסדות חינוך

)ניקיוןלגבי חינוך (מלבד המוסדות תחזוקת בנושא הפניות שהתקבלו כל , לפיכך
דוחות בחלוקה המוקד , ולא התאפשר להפיק ממערכת וקלדו לקטגוריה אחתה

לפי נושאים.

יצוין, כי במערכת המוקד נקבע תקן (צפי) לזמן הטיפול בפניות, ובכלל זה פניות 
בנושא תחזוקת מוסדות חינוך,  כמפורט להלן:

לזמן טיפולתקן (צפי)נושא
יוםחינוך–עבודות אחזקה 

יוםניקיון מוסדות חינוך

מוסדות חינוך לא חולקו לפי נושאים,   כתוצאה מכך שהפניות בנוגע לתחזוקת
לא התאפשר לקבוע במערכת המוקד תקן נפרד לטיפול בכל נושא.

למרות מהצפיבחריגהנסגרותפניותמנהל המוקד מסר לביקורת, כי לעיתים
כי חלק מהתקלות המורכבות אינן יכולות נמצא, . במהירותשלהערכתו הן טופלו 
בנושא תחזוקת כל הפניותל, בהתאם לתקן שנקבע יום אחדלהיות מטופלות תוך 

מוסדות חינוך,  ולפיכך הן נסגרו בחריגה מהצפי למרות שהן טופלו במהירות.  

,תחזוקת מוסדות חינוךתחום במשנה נושאילמערכת המוקד וסיף המומלץ ל
ת מים, ורטיבות או נזיל, כגון:יםלפי נושאבחלוקה ות שיאפשרו להקליד פני

.עודותיקון דלת, תקלות במזגנים, גדר פרוצה, תקלות בשערים, ת חשמל, ובעי

נחה את הגורמים המקצועיים זמן תקן נפרד לכל נושא שי, לקבוע מומלץעוד 
להעריך את איכות הטיפוליםהניהולייםדרגלסייע בדחיפות הטיפול, ויוכל ל

.בכל פנייה
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הדוח,  כי במהלך השנים בהן הוא מנהל המוקד העירוני ציין בתגובתו לטיוטת 
בתפקיד הוצע על ידו מספר פעמים להוסיף נושאי משנה לנושא תחזוקת מוסדות 

חינוך,  אולם הדבר לא התקבל על ידי בעלי התפקידים בטענה שאין בכך צורך.

נושא הוסף העירוני כי למערכת המוקד , בקרמנמסר ליקורת בהסיום לאחר 
. ימים7הוא בפניות טיפול נקבע לזמן התקן שו,"חשמל מוסדות חינוך"

.בנושא החשמללטיפול במערכת שנקבע התקן זמן ר וציקשקול את למומלץ 

ישירות מהמוקד ועברוהחינוךמוסדותתחזוקתבנושאשהתקבלו הפניות
.עובדי המחלקהי"עבמערכת נסגרון ההטיפולסיום ולאחר,תחזוקהלמחלקת

אופן כי לאחר סגירת הפניות לא נערך באגף חינוך מעקב שיטתי אחר ,  מצאנ
הנחה ,  מתוך הגורם המטפלי ", והאגף הסתמך על סגירת הפניה עבפניותהטיפול

.פניה נוספת לאגף או למוקדיגרום לטיפול מהשחוסר שביעות רצון 

סגירת הפניות11.3

כ"פניה כפולה"הגדרתהבאמצעות היא העירוני אחת הדרכים לסגור פניה במוקד 
נושא אותו , שמשמעותה שכבר התקבלה פניה קודמת בעל ידי הגורם המטפל

. ולפיכך אין טעם ברישום כפול של אותה תקלה, טופלה או נמצאת בטיפולטרם ש

צוין בסטטוס נמצא,  כי לגבי עשרות רבות של פניות שהתקבלו במוקד מידי שנה, 
להלן:הטיפול "פניה כפולה",  כמפורט 

מספר פניות כפולות בנושאשנה
תחזוקת מוסדות חינוך

2014134
2015122
201680
336סה"כ

מגורמים שונים יום נמצא,  כי חלק מהפניות שהוגדרו ככפולות התקבלו באותו 
שדיווחו על אותה תקלה, אולם חלק התקבל מאותו גורם לאחר מספר ימים או 

טיפול בפניה קודמת.התמשכות או העדר שבועות,  עקב 

פניות שהוגדרו במוקד הטיפול בכי לא נערכת בקרה נאותה על הביקורת העלתה,  
גדירו את ההגורמים המטפלים ששאחר וזאת מככפולות ולפיכך נסגרו במערכת, 

אינם מקפידים לרשום בשורת המלל את מספר הפניה הקודמת הפניה ככפולה 
אם היתה בדוק לנוצר קושי כתוצאה מכך, .שנסגרהאליה מתייחסת הפניה

ורך לצהן הבפניולנהל מעקב אחר אופן הטיפולהצדקה להגדרת הפניה ככפולה, 
.באותו נושאלמוקד שוב תושבים שפונים הלצורך עדכון הן ובקרה פנימית,

ות את הגורמים המטפלים לציין בשורת המלל את מספר הפניה הנחלמומלץ 
להסמיך את מנהל המוקד לפתוח והקודמת שאליה מתייחסת הפניה הכפולה, 

שוב פניות כפולות שנסגרו מבלי שהדבר נעשה.
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מנהל המוקד העירוני ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי בנוגע להמלצה לציין את
הוא הסביר את חשיבות ,מספר הפניה הקודמת כאשר כותבים "פנייה כפולה"

הדבר וביקש בעבר אין ספור פעמים לעבוד בצורה זו,  אולם הדבר לא מבוצע.

תחזוקהמחלקתידיעלהפנייהסגירתעםהביקורת העלתה כי במקרים רבים, 
" טופל"המילהרק הנכתבשאו, המללבשורתלא נכתב דבר , מוקדבמערכת ה

לא קיים במערכת תיעוד לגבי אופן הטיפול, כתוצאה מכך.  נוסףפירוטללא
, נושאבאותונוספתפניהבמוקד התקבלהבמידה וכפי הנדרש.  כמו כן, בפניה,
, לפונהמיידי לצורך מתן הסבר טופלההתלונהכיצדלדעת הלא יכלניתהמוקד

.מול מחלקת תחזוקהיםטלפונייםלערוך בירורצה נאלא יוה

מומלץ להקפיד על רישום פרטי הטיפול בפניה עם סגירתה במערכת המוקד,     
ולייעל את עבודת המוקד מול התושבים.את רמת התיעוד והבקרה, על מנת לשפר 

הוא ביקש פעמים רבות בעבר מנהל המוקד ציין בתגובתו לטיוטת הדוח, כי 
, ואף הסביר את החשיבות שבדבר, סגירתהאת מהות הטיפול בפנייה עם רשום ל

אולם הדבר לא מבוצע. 

הגורם המטפל, ל ידישוב פניות שנסגרו עתח ולעיתים פמוקדמנהל הכי נמצא, 
. טרם הסתייםבה או שהטיפול ראוי שהפניה לא טופלה כובא לידיעתו הכאשר 

אופן הטיפול נרשם סגורות בהן לא פניות הוא אינו נוהג לפתוח ,לעומת זאת
.בלבד"טופל"מה המילהנרשכאשר בשורת המלל,  או

מבלי במערכת לפתוח שוב פניות שנסגרוהנחות את מנהל המוקד מומלץ ל
. לעשות זאתת הגורם המטפל ,  על מנת לחייב אבפניהאופן הטיפולשנרשם

(CRMC)נמצא, כי החברה שסיפקה למועצה את מערכת המוקד הממוחשבת 
טלפון ניידים המסופקיםמכשיריעלהמותקנתמציעה גם שימוש באפליקציה 

ולסגורהעירוני מהמוקדישירותפניותלקבל,  המאפשרת להם בשטחעובדים ל
.  הטיפולסיוםעםמיידשטח בפניות

לעדכןיכולהעובדבאפליקציהשימושללאגםמנהל המוקד מסר לביקורת,  כי
, הטיפולסיוםעלהעירוני המוקדאת אותחזוקהמחלקתאתמהשטחמיידית

.במערכתהפניהאתמיידיתלסגוריוכלושהםמנתעל

:לבצע בין היתר את הפעולות הבאותמאפשרתהאמורה האפליקציהנמצא,  כי 
בהתממשקותוכל זאת , וסגירהטיפולעדכון, קבלה, דיווחשליחת, פניותניהול

.מהשטחתמונותצילוםכוללהעירוני, המוקדלמערכתמלאה

האמורה מאפשרת אפליקציהמנהלת אגף איכות הסביבה מסרה לביקורת, כי ה
.יםעובדאחד מהכלשלהעבודהאתולנתח, ספציפילעובדפניהכללהפנות



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

82

פני מספר חודשים הוחלט לעשות לראשונה שימוש נסיוני ללביקורת נמסר כי 
תחזוקה, אך לאחר זמן קצר הוחלט האמורה במחלקתבאפליקציה)פיילוט(

. להפסיק את השימוש בה

מחלקת האמורה בהטמיע את האפליקציה בחון שוב את האפשרות למומלץ ל
ולאפשר פניות למוקד הטיפול במעקב אחר אופן לשפר את העל מנת ,תחזוקה

טטוס הטיפול. סשל עדכון מיידי 

מנהל המוקד ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי אגף איכות הסביבה נמצא בימים 
לבחינת יעילות וכדאיות השימוש באפליקציה.אלו בעיצומו של פיילוט נוסף, 

מדגם פניות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך11.4

בנושא תחזוקת מוסדות למוקד העירוני במהלך הביקורת, נדגמו פניות שהופנו 
:2014שנת בשהתקבלו פניותות לאדוגמלהלן השנים האחרונות.  חינוך במהלך 

פרטי פניה'מס
פונהה

תאריך 
פתיחה

מחלקהסטטוסתיאורכתובת
מטפל

גן 2014020188
סיגלית

07/02/2014
09:40:00

לתקןדחוףשיבואומבקשתנזילהישמהתקרה2חרמון
בתקרההחלקיםאתולהחליף

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
גן 2014030563

מרגנית
18/03/2014

08:43:00
ומגיעהשגדלהבתקרהנזילהיש: שלישיתקריאהזו8שגיא

מבקשים-מסוכןלהיותעלול.ולחשמללמזגןכבר
במיידילטפל

פניה 
כפולה

תחזוקה 
מוסדות 

חינוך
מנהלת 2014061006

דור מ
בתי"ס

19/06/2014
13:17:00

תיכון
שהם

2החושן

מסגרתהסכםבמסגרתהקבלןאתלהפעילאבקש
.מטר25כ.בתיכוןקרמיקהתיקונילביצוע

תחזוקת טופלה
מוסדות 

חינוך
מנהלת2014070742

דורמ
בתי"ס 

16/07/2014
07:29:00

ס"ביה
שחף

1עדולם

אתלבדיקתךאודה,רבשלוםלמנהל מח' תחזוקה 
חמישיביום:להתקדםכיצדוהנחייההחשמללוח

בתוךהחשמלבארוןשריפהס"בביהאצלנופרצה
לתקןמקצועאישידייבמזמנוההמצבלאור.ד"הממ

שלבעיהגםהיתה(ד"הממאתולהכשירהנזקיםאת
בביקורת,לזאתבנוסף). נסגרשלאד"בממחלון

ליקוייםנמצאואשלבטיחותהגניםלבדיקתשהזמנו
קיבלנולאאבל.... להפרטיםאתהעברנו.רבים

שהמועצהלפעולתוכלאםמאדלךאודה.תשובה
.הללוהליקוייםתיקוןאתתממן

תחזוקה טופלה
מוסדות

חינוך

18/08/2014אורןגן2014080672
14:20:00

השניםבשבעחורףבכל:מהתקרהמיםנזילות34מצפה
אתלתקןניסו.  גשמיםבמימוצףשלנוהגןהאחרונות

צורךיש.  הצלחהללאפעמיםמספרכברהדבר
.השניםלאורךיחזיקשוסופימקצועיבפתרון

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך

אב בית2014080713
בי"ס 
יהלום

19/08/2014
10:37:00

, יהלוםס"בביהדגלעםאמצעיתורןעמודנפלהקשת
ולתקנואותולהריםלבואמבקש

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
ביתאב2014101301

תיכון
שהם

31/10/2014
12:36:00

תחזוקה טופלההעליוןבבנייןמהגגמיםחודר2החושן
מוסדות 

חינוך
ביה"ס 2014110163

אבן חן
04/11/2014
12:47:00

תחזוקה טופלהמיםחדירתעלדיווחהביתאב7תפן 
מוסדות 

חינוך
ביה"ס 2014110206

ניצנים
05/11/2014
10:13:00

אחראי עםשיחהב. השערלידבכניסהמהגגנזילה6צורן 
הלהנדסלהעבירנאמרתחזוקת מוסדות חינוך 

פניה 
כפולה

תחזוקה 
מוסדות 

חינוך
תיכון 2014111012

שוהם
26/11/2014
08:21:00

בלוביוגם,מהתקרהמיםשלדליפהישמוריםבחדר2החושן 
יכוליםלדיםן, ימסוכה, בריכממש-מיםדליפתיש

.להחליק

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
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:2015שנת נושא תחזוקת מוסדות חינוך במוקד בבשהתקבלו פניותות לאדוגמלהלן 

פרטי פניה'מס
פונהה

תאריך 
פתיחה

מחלקהסטטוסתיאורכתובת
מטפל

ביה"ס 2015020584
צוקים 

18/02/2015
14:32:00

ס"ביהבמבנהנזילותלגבישלנוחוזרותפניותלאחר85הקשת
היום, בזהלטפלכדיהגיעולאעדייןצ"החטובמבנה
הכיתותבאחת, ובכיתותבגניםהנזילותהמשיכו
שמחרדליישוכרגעהחשמללחוטינזקיצרההנזילה

ישהאם, מיםשלהצפהלמנועכדיבכיתהיונח
אלוכבעיותלמנועכדיבבעיהלטיפולאפשרות

?בעתיד

תחזוקהטופלה
מוסדות

חינוך

10/03/201גן שקד2015030384
514:40:00

. בולטיםמסמרים-תקיניםםאינהכיסאותרוב2שחם
.מסוכןמאוד

תחזוקהטופלה
מוסדות

חינוך
19/03/201גן תמר2015030706

512:36:00
רחבת 
כלנית

תחזוקה טופלהסימני רטיבות בקיר
מוסדות 

חינוך
אב בית 2015040001

אבני 
החושן

01/04/201
508:25:00

ס"ביה
אבני

החושן

תחזוקהטופלהשיבוא חשמלאימבקשתשיצאו. שקעיםיש
מוסדות

חינוך
מנהל 2015051131

חלקת מ
תחזוקה

26/05/2015
14:44:00

ס"ביה
אבני

החושן

לתקן,בוריםששקעיםלהחליף,חשמללוחלאטום
גלוייםחשמלחוטי

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
ביה"ס2015060509

רבין
10/06/2015

12:01:00
. תאורהגופי2-בתקלהלהםהייתה. חשמלאיצריכים3נרקיס 

. חדשיםגופים2לקנותמהםוביקשהיההחשמלאי
.אותםלהתקיןבכדישובשיבואומבקשיםקנוהם

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
22/06/2015גן רימון2015061063

12:03:00
. החצרלכיווןדלתסףהתקנתביקשהפעמייםכבר41תמר

.שובמבקשת
תחזוקה טופלה

מוסדות 
חינוך

חטיבת2015070168
יהלום

05/07/2015
11:12:00

תויאבתיאום-הספרלביתחשמלאישיגיעמבקש42הקשת
.לעשותחשמלעבודותהרבהישכי

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
09/07/2015גן קשת2015070450

13:35:00
ארוניתנפלהבנוסף, נפלההאקוסטיתמהתקרהחלק2לשם

אותהלתקןוצריך
תחזוקה טופלה

מוסדות 
חינוך

12/07/2015גן קשת2015070543
11:40:00

שקורסתהאקוסטיתהתקרהלגביחוזרתפנייה2לשם
שבורוארון! ילדיםלומסוכנת

תחזוקה טופלה
מוסדות 

חינוך
מנהלת 2015101470

אגף 
חינוך 

29/10/2015
11:55:00

3ג4+ה1+דבכיתותניצניםס"בביהנזילות63האודם
שלהםובמבואות

פניה
כפולה

תחזוקה
מוסדות

חינוך
מנהל 2015110221

תחום 
הספורט

04/11/2015
11:10:00

אבניםשלשקיעהישהספורטלאולםבכניסה2החושן 
אבנישלהביתאב...עםבקשרשיהיו-משתלבות

החושן

תחזוקהטופלה
מוסדות

חינוך
07/09/2015גן יסמין2015090358

08:57:00
לנקות.ממושכתתקופההחליפושלאחולעלדיווח37קדם

.חיותשלמצואהאותו
תחזוקה
מוסדות

חינוך
ביה"ס 2015090677

אבני 
החושן

16/09/2015
09:58:00

לא. שקועיםשקעים1. .פיזיקהבחדרדחופהתקלה2החושן 
. המזגניםבחיישניבעיות. 2. מעבדותלקייםניתן

תחזוקהטופלה
מוסדות

חינוך
17/09/2015גן יסמין2015090751

09:04:00
בצואתמלאחולהארגזאתלנקותלהגיעמבקשת37קדם

לארגזכיסוישיביאוגםמבקשתחתולים
פניה 

כפולה
תחזוקה
מוסדות

חינוך

2015090890
20/09/2015גן נופר

09:31:00
עובדשזהואמרופעמייםהיו-מקולקליםהשירותים22הקשת

לקחתמבקשת, בנוסף!! דחוף-מקולקליםהםושוב
מדפיםולתלותלוח

תחזוקהטופלה
מוסדות

חינוך
גן 201510026

מרווה
08/10/2015

08:12:00
רטיבות+דיסקיםהאתשורטטייפ+מטפטףמזגן2חרמון 

.מטפטפיםובכיורנסגריםלאברזים+ התקרהעל
תחזוקהטופלה

מוסדות
חינוך



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

84

בנושא תחזוקת מוסדות חינוך במהלך שהתקבלו במוקד ות לפניותאדוגמלהלן 
הטיפול בהן חרג מהצפי:זמן סגורות ש,  שהוגדרו במערכת כפניות 2016שנת 

תאריך המוסדפניה'מס
פתיחה

סטטוסתיאור

תיכון2016030541
שוהם

14/03/20
16 13:49

החוצהממנהיוצאיםילדים. בתיכוןפרוצהגדרעלשלושפעמייםכברפנה
. מתוקןלאוזהבנושאאליוחוזרלאאחדאף. פנימהלהיכנסעשוייםואנשים
.בדחיפותבזהלטפלמבקש

טופלה

ביה"ס 2016020817
הדמוקרטי

24/02/20
1608:33

. כבר זמן מההשער בכניסה לגנים שליד ביה"ס הדמוקרטי תקוע 
אומר שזה כאילו משאירים את השער פתוח ומסכנים את הילדים

פניה 
כפולה

06/01/20גן קשת2016010165
1609:58

יש לה כסאות שבורים בגן והיא חייבת -שלה בנושאכבר קריאה שלישית
שיתקנו אותם

טופלה

04/12/20גן ערבה2016120111
1608:32

טופלהככה.זה ימים10-שמתעצבן תקלה במנעול של השער. 

02/03/20גן דולב2016030082
1613:26

פתח פניה כבר פעמיים. ילדים מקבלים מכה מהשער של הגן שנשבר
!זה דחוף

פניה 
כפולה

ס ה"בי2016081290
שחף

28/08/20
1611:52

ביקשו שיגיע חשמלאי לתקן את השקע של המזגן בגנים כבר פעמיים
!דחוף. שם"מתבשלים"שבבית ספר ולא הגיע והם 

טופלה

14/07/20גן לילך2016070711
1609:14

פניה כשבועהברז שבור 
כפולה

03/01/16גן ארז2016010061
14:01

. ננעללאהואועכשיושבועמלפניכברנשברהשער
בטיחותיתבעיהזו.  עכשיועייגשמישהומבקשת

פניה 
כפולה

16/11/16גן בלוט2016110765
08:05

. בעיהללאלהכנסאפשר-משבועלמעלהכברמקולקלהשער
.דחוףבכךלטפלמבקשים

טופלה

15/09/16גן דולב2016090803
10:17

טופלה.מגניםשיהיהעדהדלתותאתכרגעהוציאה, בדלתותאצבעותניימגאין

תיכון 2016010154
שוהם

06/01/16
07:49

. דרכולצאתמצליחיםותלמידיםיחסיתמרווחשהואבגדרחלקלהםיש
.בהקדםבזהלטפלויבואופתרוןשימצאומבקש

פניה 
כפולה

03/08/16גן סביון2016080151
11:57

פניה !!דחוף.  הפעמוןאתלהםלתקןבאולא
כפולה

ביה"ס 2016060044
צוקים

01/06/16
12:34

. ספורטלאולםהספרביתביןשנמצאזה,הספרביתשלבשערנשברוהצירים
.נפצעכמעטילד-מאודכןומס

טופלה

ביה"ס 2016010181
יהלום

06/01/16
13:27

פניה .מאודמסוכן.משוחררותקופינגאבני-הספרביתשלהאחוריתבגדר
כפולה

, פניותהמחלק עקב עיכובים בטיפול בעולה,  כי לעיל הוצגו אות שהטבל3מנתוני 
, פניות חוזרות דוגמהל.פעמיםמספר למוקד לפנות עיתים מוסדות החינוך נאלצו ל

על כסאות שבורים, של גן דולב על שער של התיכון על גדר פרוצה, של גן קשת
של בית ספר של גן רימון על חוסר סף דלת, של גן מרגנית על נזילת מים, שבור, 

של גן יסמין של גן קשת על נפילת תקרה אקוסטית, שחף על תקלה בשקע מזגן, 
ועוד. על ארגז חול מזוהם, 

תחזוקה, ם במחלקתומחסור בתקני כוח אדעומס עבודהלביקורת הוסבר, כי עקב 
דחופות יותר, וכתוצאה מכך לעיתים הנקבעו סדרי עדיפויות לטיפול בתקלות 

לעיתים נגרמו כי , לביקורתעוד הוסברשוטפות.התקלות בגרמו עיכובים בטיפול נ
, עקב הצורך חיצונייםקבלניםתחזוקה שחייבו הזמנת עיכובים בביצוע עבודות 

.עבודה מאושרת על ידי הגזברותלקבלת הזמנת זמן ממושך להמתין 

הביקורת המליצה לבחון את התאמת כוח האדם והגדרות התפקיד של האחראים 
על הנושא,  וכן לבחון אפשרות לחתום על הסכמי מסגרת נוספים עם קבלנים, 

במטרה לשפר את הטיפול ולייעל את תהליכי ההתקשרות. 

ה בנושא תחזוקה באגף לבחון את תהליך הוצאת הזמנות העבודמומלץבנוסף, 
ואת תהליך אישור הזמנות העבודה על ידי הגזברות, במטרה לזרז את חינוך

בביצוע העבודות. מיותרים הטיפול ולמנוע עיכובים 
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סגן מנהל מחלקת תחזוקה ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי עיקר הפניות בשוטף 
היו של גננות בגני ילדים שטופלו במיידית ונסגרו במערכת,  ופניות שחייבו עבודות 

קבלן חיצוני לא נסגרו במיידית, מכיוון שהעבודה היתה תלוית אישור הזמנה של 
בוצעו העבודות, ולכן ישנן פניות בגזברות.  לדבריו, רק לאחר אישור ההזמנות

שנשארו לפרקי זמן ארוכים מהרגיל ומהתקן. העובד הביא לדוגמא פניה שהועברה 
שהטיפול בה חייב ביצוע עבודה יסודיתמרגנית, בנושא רטיבות בגןהעירוני למוקד 
,  והוצאת הזמנה לקבלן שביצע את העבודה במסגרת שיפוצי הקיץ.לכל הגג

מעקב ובקרה11.5

תקופתיים בדוחות הדרגים הניהוליים לא נמצא תיעוד לשימוש מועד הביקורת, ב
לגבי פניות שהתקבלו בנושא תחזוקת ,שניתן להפיק באמצעות מערכת המוקד

.הפניה או התקלהנושאו,שם מוסד, תאריך, גורם מדווחלפימוסדות חינוך בחתך 

בהפקת לקחים מערכתיים לגבי עשויים לסייע האמורים דוחות הלדעת הביקורת, 
תפקוד שכיחות והיקפי תקלות בנושאים או במוסדות מסוימים, רמת התחזוקה, 

גורמים המקצועיים והמשאבים שיש להפנות לנושא.ה

יצוין, כי לעיתים התקבלו במוקד פניות מבתי ספר לגבי תקלות פשוטות יחסית, 
י "לים באופן עצמאי עתחזוקה היו אמורים להיות מטופמחלקת שלהערכת עובדי 

להסתייע ניתן האמורים דוחות העירה כי באמצעות האבות הבית.  הביקורת 
.     אבות הביתם שלגם לצורך הערכת תפקוד

ים,  כולל באגף חינוך ובאגף איכות הסביבה, הניהולייםהנחות את הדרגמומלץ ל
תחזוקת לגעלהפיק ממערכת המוקד דוחות תקופתיים של פניות שהתקבלו בנו

, ועוד,  וג  התקלהס,מוסדות חינוך בחתכים שונים, כגון שם המוסד, גורם מדווח
לגבי רמת התחזוקה, שכיחות והיקפי הפקת לקחים מערכתייםלולהסתייע בהם 

. וכד'התקלות בנושאים או במוסדות מסוימים, תפקוד הגורמים המקצועיים, 

:כלהלןנקבע ,  "מוקד עירוני-פעולה מתקנת ומונעתבנוהל האיזו בנושא "

סטטיסטיומעקבבקרה

.בפניותהטיפולסטטוסאתתדירבאופןיבדוקהמועצהל"מנכ3.21

.למחלקותבחלוקהבאיחורפניותשלחודשיח"דויוציאהמוקדמנהל3.22

ישנןהאםהמועצהל"מנכיבדוק"באיחור"הוגדרבהםהטיפולשסטטוספניותלאותן3.23
ל"מנכיעביר,הטיפולאופןעלהערותואיןבמידה.בפניהבינייםטיפוללגביהערות

בפנייה.הטיפוללהשליםהצורךעלהאגףלמנהלתזכורתהמועצה
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,  וציא למחלקות דוחות חודשיים של פניות באיחורלא הנמצא, כי מנהל המוקד 
אגפים הלמנהלי סדורות עביר תזכורות לא המנכ"ל כנדרש בנוהל.  עוד נמצא, כי ה

פניות בהן לא נרשמו הערות לגבי אופן טיפול הצורך להשלים את הטיפול בבדבר 
.ביניים בפניה

לא נשלחותכיום, ומעודכןאינו האמור הנוהל מנהל המוקד מסר לביקורת כי
כל שבועיים נערכת לחילופין, דוחות חודשיים לגבי פניות באיחור. למחלקות 

בהשתתפות נציגי "פורום תקלות ומפגעים"ישיבה של המועצה שרד מנכ"ל במ
נמסרים עדכונים במהלכהש, פניותהאגפים והמחלקות הרלוונטיות לנושאי ה

.  להמשך טיפולהנחיות ע"י המנכ"ל ניתנות ו, באיחורשטופלה פניה ונבדקת כל 

בכל פנייה בשורת המלל להקפיד לציין הנחה המנכ"ל עוד ציין מנהל המוקד, כי
הטיפולהתקדמות ל עבאופן שוטף ולעדכן ,נעשהכבר שאת הטיפול שטרם נסגרה, 

.הפניהעד לסגירת

פניות המטופלות באיחור למנהלי על דוחות חודשיים עברת מומלץ להקפיד על ה
כנדרש בנוהל.ושליחת תזכורות על הצורך להשלים את הטיפול בהן, ,האגפים

בנושא, על מנת שיתאים נוהלבחון את הצורך בעדכון הוראות הלמומלץבמקביל, 
לצרכים ולשינויים שחלו במשך השנים בשיטות העבודה והניהול במועצה.

המוקדמולמחלקתית/האגפיתהפעילותנתוניאתהמציגשנתיח"דויופקלשנהאחת3.24
.שעברהלשנהבהשוואה,העירוני

טיפולדרכיויוצעולבעיההגורמיםיחקרו,החוזרותלתקלותבסיבותדיוןיכנסל"המנכ3.25
החלטות.לדיוןמרכזיתתשומהישמשוהעירוניהמוקדדוחותממצאי.ומניעה

(סיוריבסיוריםהמועצהראשאתישמשוהבעיותלפתרוןהדרכיםלגבישתתקבלנה
.התושביםאצלשנערכיםרחוב) החודשיים

.המתקנתהפעולהאחרומעקבלביצועז"לויקבעהישיבהמנהל3.26

נתוני שנים האחרונות לא הופקו דוחות שנתיים המציגים את במהלך הכי נמצא
,  כנדרש בנוהל.קודמתבהשוואה לשנהאגפים או המחלקות מול המוקד פעילות ה

כנדרש בנוהל., אחת לשנהמומלץ להקפיד על הפקת דוח כאמור

ציין בתגובתו לטיוטת הדוח,  כי בנוגע לדוחות השנתיים, מנהל המוקד העירוני 
החלק העיקרי של פעילות המוקד מתבצע ע"י אגף איכות הסביבה על מחלקותיו 

בעבר הוצאו דוחות שנתיים מסכמים במהלך השנה ובסופה בעקבות , והשונות
מהות העבודה, הטיפול .  עוד ציין מנהל המוקד,  כי בקשתה של מנהלת האגף

ת והדרכים לייעולן נבחנו בשוטף במשך כל השנה בפגישות אישיות עם מנהלת בפניו
ובפעילות שוטפת מול בעלי התפקידים. האגף,  בדיוני "פורום אירועים ותקלות" 
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במועד הביקורת, לא נמצא תיעוד לקבלת משובים מסודרים ממוסדות החינוך לגבי 
ההנהלה מאופן הטיפול בפניות רמת התחזוקה של המוסד, או מידת שביעות רצון 

שהופנו לאגף חינוך,  למחלקת תחזוקה או למוקד העירוני בנושא.

על רמת התחזוקה מוסדות החינוךממשוב בסוף כל שנת לימודים מומלץ לקבל 
מערכתיים יםחלצורך הפקת לק, ומידת שביעות הרצון מאופן הטיפול בתקלות

ושיפור רמת התחזוקה. 

מידי היא פנתה מנהלת אגף איכות הסביבה ציינה בתגובתה לטיוטת הדוח,  כי 
על לקבל פידבקים כדי למנהלת מדור גני ילדים ולסגנית מנהלת אגף החינוך שנה

עפ"י קבלת , ולרבות פניה ישירה לגננות,י עובדי המחלקהל ידהשירותים הניתנים ע
אחרונה הבשנה כי ,מנהלת האגףינה עוד צילשיפור ושינוי. נעשו פעולות הפידבק 

,העידו הן מנהלת מדור גני ילדים והן סגנית מנהלת אגף חינוך על שיפור בממשק
הגננות הביעו את , ותחזוקהלקתבעיקר בהתנהלותן הישירה מול סגן מנהל מח

מנהלת האגף שביעות רצונן מהשירות והטיפול שניתן מעובדי האחזקה הכלליים.
לייצב את העובדים ולהעסיק עובדים בעלי הצליחו אחרונה בשנההוסיפה, כי 

להפעלת קבלנים בחלק וולא נזקק,יכולת טכנית גבוהה שנתנו מענה לבעיות
מנתח עבודתם של העובדים 70%-ציין שכדעתה לחשוב ל, .  בנוסףמהשירות

, הינו במתן מענה אחזקתי לגני סגן מנהל מחלקת תחזוקההכלליים שכפופים ל
.םהילדי

תיוק מסמכים במחלקת תחזוקה.12

מחלקת תחזוקה אופן מסודר בעל מנת לאפשר מעקב ובקרה נאותה, יש לתעד ב
עבודה, ותכניות םינהל:כגוןחינוך, האת המסמכים הקשורים לתחזוקת מוסדות 

, י עובדי המחלקה"עבמוסדות החינוךשנערכו יזומים סיורים ביקורות ועל דוחות 
תכתובות , אישוריםהזמנות, העתקי בית, האבות משהתקבלו דוחות חודשיים 

.ועוד, מועצהובעלי תפקידים במוסדות חינוךמול

במועד עריכת הביקורת, לא נמצאו במחלקת תחזוקה תיקי מסמכים מסודרים, 
.,  כפי הנדרשומעודכנים בנושא תחזוקת מוסדות חינוך

: ביקורות בתי ספר, סיור גני ילדים, בנושאים הבאיםתיקים3לביקורת הוצגו 
בכל שנה אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, כי סיורים במבני ציבור. ו

שנים מתיקים ת תחזוקה במחלקבמועד הבדיקה לא נמצאו . נפתח תיק חדש
הגיעה ציינה כי מזכירת המחלקה .בארכילהועברו ם השביקורת הוסבר ולקודמות

, התיקים שהיו בעברבנושא בקיאה אינה היא חודשים ומספר לפני רק למחלקה 
שנים קודמות.  מםתיקיבהועברו לארכיבסמוך למועד הגעתה אך זכור לה ש

מומלץ להקפיד על שמירת תיקים של השנתיים האחרונות במשרדי המחלקה
,  ולערוך רישום מסודר של כל התיקים שהועברו לארכיון. לצורך מעקב ובקרה
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ביקורות ".  בתיק ילדיםתיק ביקורות בתי ספר ותיק סיור גניהביקורת סקרה את 
כל מסמכים. במועד הביקורת לא נמצאו "בתי ספר

בגנים שבוצעו נמצאו מסמכים לגבי סינון והחלפת חול "סיור גני ילדים"בתיק 
אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת כי הדבר במהלך חודשי הקיץ. 

סינון חול שיצאה ביצוע הזמנה ל, והציג מבוצע בכל שנה במסגרת שיפוצי קיץ
רשימה מסודרת של כתובות הגנים.  מסוים,  הכוללת לקבלן 

היזומות בדיקות הבהם מפורטות ריקיםטפסי דיווח בנוסף,  נמצאו בתיק 
. מחלקת תחזוקהעובדי ל ידיעמידי חודשבגני הילדים להתבצעהיו שאמורות 

. המחלקהמעובדישהתקבלו דוחות לא נמצאו בתיק 

מועד למתחילת השנה ועד אחראי תחזוקת מוסדות חינוך מסר לביקורת, כי
. פעם אחתרק םבגניובוצעטופס האמור עפ"י ההבדיקות יולי) חודש (בהבדיקה 

המחלקה והוא מקבל מעובדי , הדיווחטופסלעבוד לפי יים קושי קלדבריו,
בכל ניתן לקבלו,הילדיםבגניהמבוצעות תחזוקה העבודות עדכונים שוטפים לגבי 

.  העירוניהמוקדמערכת באמצעות זמן תמונה מלאה לגבי הפעולות שבוצעו בגנים 

הביקורת המליצה להקפיד על ביצוע ביקורים יזומים לעיל, 7.3כפי שצוין בסעיף 
בקרה מונעת, ללא קשר לביקורים בגני הילדים בתדירות של פעם בחודש במסגרת

,  ועל מילוי דוחות חודשיים באמצעותהשוטפים הנערכים בעקבות קריאות למוקד
.לכךהטופס שנקבע

תיוק מסודר של כל הדוחות והמסמכים הנדרשים בתיקים מומלץ להקפיד על 
עבור כל שנת פעילות,  על מנת לאפשר מעקב ובקרה נאותה אחר הפעילות.

מחלקת תחזוקה דרגים הניהוליים בשל הבקרה ההמעקב ולשפר את עוד מומלץ,
מסודרת. תקינה ולהבטיח התנהלות בנושא,  על מנת איכות הסביבהאגף בו
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נספחים .13

:שדרוג מוס"חבנושא יםשנרשמו בכרטיסי התב"רעיקריותההוצאות הפירוט 

2015שנת  ל-561תב"ר 2014שנת  ל-516תב"ר 2013שנת  ל-484תב"ר 
סכוםפירוט בכרטיס התב"ר

₪-ב
סכוםפירוט בכרטיס התב"ר

₪-ב
סכוםפירוט בכרטיס התב"ר

₪-ב
14,089עבודות פיתוח בחצר12,813תיקון סככות26,609השלמת גינון והשקיה 

16,416תשתיות תקשורת וציוד20,253תיקון נזקי סופה30,904חידוש מגרש ספורט
10,407עבודות חשמל 55,140שיפוץ שירותים במוס"ח23,600שיפוץ תאי שירותים 
36,620ציוד בטיחות למוס"ח31,863עבודות ריצוף בגנים16,662ספסלים ואשפתונים

13,363ציוד כיבוי לבתי ספר10,620מתקני אופניים61,430תשתיות תקשורת 
13,290דשא סינטטי בחצר בי"ס54,299מוזיקהאקוסטיקה חדר 14,396בניית אדניות

25,016בדיקת לוחות חשמל58,890רכישת מזגנים51,920עבודות שיפוצי קיץ
11,600החלפת צילינדרים11,800חלוקת כיתה בגבס15,625תשתית גינון לבתי ספר
11,671עבודות ריצוף23,128החלפת גרם מדרגות31,638שיפוץ חזית קיר חיצוני

15,930סככות צל לגנים36,344עיצוב שתי מבואות 69,615עבודות שיפוץ בגנים ובבי"ס 
59,000שיפוץ שירותים11,195סככות צל13,334משחקי רצפה לחצרות
13,852ייעוץ בדיקת קרינה24,364צביעת מסדרונות15,573משחקי רצפה במוס"ח
82,146מערכות גילוי אש10,379דשא סינטטי משטח בט' 41,831עבודות שיפוץ במוס"ח

11,156מחיצות לשירותים22,125מחיצות לשירותים70,623גידור מגרש ספורט
33,040לוחות ואלומיניום בגגות85,766רכישת מזגנים16,402פתיחת גדר בין גנ"י לבי"ס

101,142מערכות גילוי אש46,020החלפת מטבחים חט"צ95,000עבודות צביעה חיצונית
15,930מטבח לגן וביצוע עבודות21,196החלפת גג פגודה בבי"ס10,025פיתוח מגרש ספורט

16,225מחיצות לשירותים31,950אספקת ציוד בטיחות33,789הצללות, סככות למוס"ח
13,181תקשורת וציודתשתיות 40,733איטום קירוי מרפסות11,630שיפוצי קיץ שירותים

13,439תשתיות תקשורת וציוד10,974הרחבת חממה32,214סככות צל במוסדות חינוך
28,334מתקנים בחצר בי"ס53,686עבודות גבס59,741עבודות צביעה חיצונית

46,903קילוף קרמיקה בחצר23,328הורדת קרינה מ' חשמל133,449שיפוץ שירותים בבתי ספר
42,704עבודות מיגון לקרינה37,165תשתיות מבנה מנהלה151,021מערכות גילוי אש ועשן

122,933איטום מוסדות חינוך10,030התקנת לבד סרגלי עץ11,446איטום במוס"ח
16,933תשתיות תקשורת וציוד19,470עבודות גבס בגנים75,632עבודות איטום במוס"ח
10,030החלפת מטבח בגן35,392צביעה חיצונית13,613עבודות איטום במוס"ח

12,257עבודות חשמל169,188עבודות איטום במוס"ח14,274מזגנים לגנים
26,364הורדת קירות משופעים38,944כיסאות אודיטוריום14,137חשמל למבנים יבילים
21,830הורדת קרינה מע' חשמל12,708הורדת קרינה מע' חשמל233,176שיפוץ חדרי שירותים 

12,626פרגולות והחלפת אריגים289,753שיפוץ שירותים במוס"ח17,753עיצוב ספריה
18,429צביעה חיצונית של בי"ס44,384מזגנים למוסדות חינוך21,240שיפוץ ועב' גבס בספריה
21,802שירותיםשיפוץ 66,571רכישת מזגני טורנדו10,800השלמת עבודות בספריה

34,275עבודות בינוי והרחבה50,468הורדת קרינה מע' חשמל60,820מזגנים למוס"ח
45,451איטום מוסדות חינוך12,315עבודות ניקוז בחצר גן85,766עבודות איטום במוס"ח

65,164עבודות בינוי והרחבה58,793ביצוע חלוקה לחדרים20,631התאמת קרוואן לקפיטריה
11,115העתקת מיקום חדר 18,797עבודות איטום במוס"ח11,092מערכת טמ"ס לבי"ס

26,086תוספת לבינוי24,790הורדת קרינה מע' חשמל14,396עבודות קרינה במוס"ח
11,495החלפת לבד בלוחות14,160תיקון מערכת ביוב15,636רכישת מזגנים קטנים

48,185מיגון קרינה במוס"ח14,667משטח גומי למתקני כושר15,809תוספת בניה הרחבת מינה' 
23,400ביצוע סקר נגישות19,952בניית כיתה על גג המבנה14,182פיקוח שיפוץ שירותים

31,834עבודות גבס30,888עבודות גבס בספריה51,673חיזוק תיקרות אקוסטיות
11,173דלתות בגני ילדים1,665,301סה"כ 26,923עבודות איטום- שיפוצי קיץ

25,002סככת צל בבי"ס13,174בניית כיתה על גג המבנה
11,407החלפת דלתות1,769,204סה"כ

27,235תקרה אקוסטית
17,817מתקני משחקים חט"צ

17,901החלפת מתקן בבי"ס
10,481ליקויי חשמלתיקון 

27,800גופי תאורה בבי"ס
12,600הורדת קרינה מע' חשמל

23,277שיפוץ שירותים
40,692נגרות והצטיידות
90,023שיפוץ שירותים 

33,010סגירת חלונות בבי"ס
58,633עבודות בינוי והרחבה

19,282תשתיות אינטרנט
54,113התקנת סככות בבי"ס
13,143חיפוי קירות חיצוניים

14,040התאמות נגישות
11,780שיפוץ חדרי שירותים

11,349מערכות גילוי אש
10,530דלתות בהלה 

15,210סביבה לימודית 
1,762,161סה"כ 

.  בלבדומעלה₪ 10,000בסכומים שלשנרשמו בכרטיס התב"ר בטבלה נכללו הוצאות *  
** חלק מהסכומים מתייחסים לאותה הזמנת עבודה שעבורה התקבלו מספר חשבוניות לתשלום.
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דוח הממונה על תלונות הציבור

2016-2015ים לשנ



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

91

מבוא.1

נקבע,  כי 2008-בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דין וחשבון על 

במאי בכל שנה.1-פעולותיו,  לא יאוחר מ 

עוד נקבע,  כי המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום שהוגש לה, 

והדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט  של הרשות המקומית.

דוח זה מתייחס לפניות שהופנו ע"י התושבים למבקר המועצה,  מתוקף מינויו ע"י 

מליאת המועצה גם כממונה על תלונות הציבור עפ"י החוק.   

ובדת הממונה על הדוח אינו כולל פניות רבות נוספות שטופלו באופן שוטף ע"י הע

פניות הציבור וקידום מעמד האישה במועצה.

התלונות שהתקבלו הועברו לקבלת התייחסות הגורם האחראי  על הנושא במועצה. 

בנוסף, נסקרו במידת הצורך דוחות ומסמכים רלוונטיים, והתקיימו פגישות עבודה 

עם בעלי תפקידים לצורך קבלת הבהרות נוספות. 

התלונותנושאי .2

להלן התפלגות נושאי התלונות שטופלו על ידי המבקר בתקופת הדוח : 

מספר תלונות נושא התלונה

מוצדק מוצדק
חלקית

לא מוצדק

1בתלונה על פיצול דירה אגף הנדסה טיפול 

1על אדנית מתפרקת פניה בהמוקד טיפול 

1בהגשת מועמדות למשרה משאבי אנוש טיפול 

1מפגע רעשה על תלונבגורמי המועצה טיפול 

1טיפול בהקמת גדר בין בית פרטי לגן ילדים

1בנקןטיפול מחלקת הגביה בעיקול חשבו

123סה"כ
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פרטי התלונות.3

בתלונה על פיצול דירהאגף הנדסה טיפול .3.1

מהות התלונה

לבדוק את התנהלות אגף הנדסה וביקשהמועצהפנה תושב למבקר 9.1.15בתאריך 

בבניין שבו הוא מתגורר.ן בתלונה שהעביר לגבי פיצול דירה על ידי שכ

להתייחסותשלא זכו המועצהלמהנדסים בנושא מכתב2שלח כי טען התושב 

והודעה , מהמהנדסתשובהקבלישולשהודיעמהפקחטלפוןשיחתמלבד, ממשית

אין במקום פיצול דירה.שהודיעה לו שממונה על פניות הציבור במייל מה

בכך,פקפקה ותחילה הוא במועצקשריםולשישצהירבעל הדירה הכי התושב טען 

.בגודבריםשיששלתלונותיו הוא חושהתייחסותחוסרעקב אולם

תוצאת הבירור

15.12.14ביוםבמיילתושב להשיבההציבורפניותעלהממונההבדיקה העלתה כי .1

תשובהכיהוסברלתושב . אחתמשפחהרקגרהבנכסכיונמצא, נבדקהותלונתכי

באותוכישהעלתה, הפיקוחגורמיל ידיעבשטח שנערכהבדיקהבעקבותנשלחהזו

.נוספתמשפחהבנכסגרהלאמועד

הפנימיותהדלתותאתפירקוכיהעלתהבמקוםשנערכהביקורתכינמסרלמבקר .2

. משנהליחידותהדירהלפיצולעילהשהיוו

טענותהועלו, שבוהנכסבעלחוכהמיופי"עלמועצהשנשלחמכתבעבר למבקר הו.3

.  מתלונןו של הבמכתבשהועלולאלונגדיות

הדלתותהוצאולשותפיםהדירההשכרתלצורךכי, היתרבין, צויןהאמורבמכתב.4

זהבשלבמושכרתהדירהוכי, המשותפיםהדירהחלקיביןפתוחמעברלייצורכדי

.שותפיםלשני

פיעלעלהמועצה תפוהעירוניהתובעשללטיפולוהועברהנושאכינמסרלמבקר .5

.הנחיותיו

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר לידיעת המתלונן..6
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על אדנית מתפרקת פניה בהמוקד טיפול .3.2

מהות התלונה

תלונה שהעביר למוקד שקבל על העדר טיפול בתושב למבקר פנה 13.4.15תאריך ב

תולפנייצירףהתושב.בשטח ציבורימתפרקת המוצבת אדנית העירוני בנוגע ל

.היוםאותו בצולמהלדבריו שאדניתהשלתמונה

,  טופלהנושא שמסרוןקיבלהתושב טען כי לאחר שהעביר את התלונה למוקד הוא 

בנושא לממונה על פניות הפנעוד ציין התושב, כי .דברנעשהלאשטח אולם ב

, למרות שבפועל תוקןהליקוי שהודעהשובקיבלימיםלאחרוהציבור במועצה, 

.דבר לא קרה

א מועבר כאורה ל, ומכך שלמטופלתאינה תלונההתושב ציין כי הוא מודאג מכך שה

.העירוניהמוקדשלאמת דיווח

תוצאת הבירור

השגויהההודעהכי , מבקרלהוסברהמקצועייםהגורמיםמולהנושאבבדיקת.1

התחזוקהאיששלבדיווחמטעותנבעה, האדניתתיקוןלגבילתושב שנשלחה

.האזורבאותואחרתאדניתשתיקן

שהתבררה הטעות האדנית האמורה תוקנה באופן מידי.לאחרלביקורת נמסר כי .2

לידיעת המתלונן.על ידי המבקר והסיבות לדיווח השגוי הועברו הבדיקהממצאי .3

בהגשת מועמדות למשרה משאבי אנוש טיפול .3.3

מהות התלונה

,לממונה על פניות הציבור במועצהנשלחה הועברה למבקר תלונה ש9.6.15בתאריך 

.מכרזבמועמדות למשרה שפורסמה משאבי אנוש במנהלת אופן טיפול על 

אופןלגביטענותהועלו, 3.6.15יום בהציבורפניותעללממונההשלחנשבתלונה

ח.מ.ש.העירוניתהחברהל"מנכלתפקידהמתלוננת שהגישה במועמדותהטיפול

.22/15' מספומבימכרזמסגרת ב
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,  10.5.15ביוםומסמכיםחייםקורותלמועצההששלחטענה כי למרות המתלוננת 

דבריה, ל.  המועמדיםמיוןתהליכיבמסגרתשבוצעולראיונותזימוןהקיבללאהיא 

המסמכים טרם התקבלו, והוצע לה כיהלנאמראנושמשאביעםהשקיימבשיחה

באמצעות המייל,  וכך עשתה.  מידית להעבירם 

מנהלת משאבי י"מייל נאמר לה עבכי לאחר שליחת המסמכים ציינה המתלוננת

.  נכונהאינהזוקביעהלדעתה ו, לתפקידיםמתאימשקורות החיים שלה אינם אנוש 

לא הגיעו בזמן למועצה הששלחשהמסמכיםנאמר לה גם לדבריה, במהלך השיחה 

נערכווכברלסיומוקרובהמיוןשתהליךו)מהדואראסמכתאהלשישלמרות (

.  אישייםראיונות

שתיערךבחינהלוועדתלהגיעהלהוצעעוד ציינה המתלוננת,  כי במהלך השיחה 

לא תוכל להגיע עקב השתתפותה זהשבמועדהאמרהיא בתגובה, ויומייםבעוד

אמורים להזמין לאמשמעותיכהלתפקידכיהמתלוננת טענה . באילתבכנס

.  ומכובדמכבד,ראוילהיותחייבהמיוןותהליך, כזאתבצורהמועמדים 

תוצאת הבירור

המועדכיצויןהאמורלתפקידהמועצהידיעלשפורסםבמכרזכי הבדיקה העלתה .1

למסורישהמסמכיםואת),  חמישייום(14.5.15הואמועמדותלהגשתהאחרון

.  הדוארבאמצעותלשלוחאואנושמשאבילמזכירות

,  מועדלאותועדלמועצהשהגיעוהחייםקורותמוינו17.5.15-הראשוןביום.2

בתאריכיםשנערכוראשונייםלראיונותזומנוהסףבתנאישעמדווהמועמדים

.  מועמדים25הגיעולראיונות.  20.5.15-ו19.5.15

, שבועלאחרתתכנסהבחינהשוועדתנקבעהראשונייםהראיונותשנערכולאחר.3

.  סופייםמועמדים14זומנוהאמורהלוועדה.  27.5.15ביום

מועמדבמציאתהצורךעקבבמהירותהתבצעהמיוןהליךכיהוסברלמבקר .4

החברהדירקטוריוןלישיבתמראששנקבעוהמועד, האפשריבהקדםמתאים

.  שייבחרהמועמדאתלאשרנדרששבמהלכה, הקרובההעירונית

,  ל"הנבמועדיםשנערכוהראשונייםלראיונותהזומנלאהמתלוננת כינמצא.5

שנקבעהאחרוןהמועדלאחרהמועצהבמשרדיהתקבלוהששלחוהמסמכיםמאחר

.הראיונותנערכושבוהמועדלאחרואף,  מועמדותלהגשת
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,  הבחינהועדתכינוסלפניבלבדיומייםהמתלוננת השערכהטלפוניהבירורבעקבות.6

אנושמשאביומנהלת,  המיילבאמצעותהמסמכיםאתלשלוחאפשרותהלניתנה

,  הבחינהועדתבפנילהופיעהללאפשרהעימהטלפוניתהשיחהבמהלךהחליטה

להגשתשנקבעהאחרוןלמועדעדהגיעולאהששלחשהמסמכיםלמרות

.  המועמדיםמשארשנדרשכפיראשוניראיוןהעברשלאולמרות,  המועמדות

מתלוננת להבהירההיאהטלפוניתבשיחהכימבקר להסבירהאנושמשאבימנהלת.7

בנוסף,  נאמר למתלוננת .מדימהירשהואהאמרהמתלוננת ובתגובה, התהליךאת

יא והמאחראך, האמורבתפקידלוהזקוקהמועצה שמהניסיוןשונההשניסיונ

לוועדהלהגיעהלהוצע , להשתתףרוצההיא ושרלוונטיהשלשהתוארהתעקשה

.   להגיעתוכללאולכןבהשתלמותהשתהייהאמרהיא אך,  27.5.15ליוםשנקבעה

שעקבכךעללהצטערישהמבקר העביר את ממצאי הבדיקה למתלוננת,  וציין כי .8

האחרוןלמועדעדהמועצהלמשרדיהגיעולאהששלחהמסמכיםבדוארתקלה

מועדמבעודלקבלהלהתאפשרלאמכךוכתוצאה, המועמדותלהגשתשנקבע

. הבחינהולוועדתהראשונייםלראיונותזימונים

מפגע רעש גורמי המועצה בטיפול .3.4

מהות התלונה

פנתה למבקר תושבת שהתלונה על העדר טיפול במפגע רעש שנגרם    16.9.15בתאריך 

על ידי פאב הפועל בסמוך לביתה,  ליד המרכז לאומנויות הבמה.   

לפנות בוקר 3שעההפאב פעיל עדלה שהתברר 2015בחודש יוניהתושבת ציינה כי 

הרעש והמוסיקה הבוקעת ממערכות ההגברה , ובמשך כל לילות השבוע, למעט שבת

לישון משפחתה נעים מומורחוב שמעל הכיכר באפקט של אודיטוריוםהכלפי יםעול

בלילה בשלווה.

לכל גורם אפשרי ועד למועד שליחת התלונה נערכו פניות מאז המתלוננת טענה כי 

מועדים בהם הועברו פניות את ההתושבת ציינה ו ריקם.הושבשלצערה במועצה 

במועצה, כולל שונים עם בעלי תפקידים שנערכו ות פגישו,ולמשטרהלמוקד העירוני 

וציאה צו סגירה לשבועיים ההמשטרה הקב"ט ואחראית רישוי עסקים.  לטענתה, 

חודשים עם התניה 3-, ובמחלקת רישוי עסקים הוצג לה רישיון עסק ל למקום

דציבלים, שלדבריה אינה מאפשרת הפעלת 40-שאין להפעיל מוסיקה החורגת מ 

מערכת הגברה כלל.  



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

96

עשרות לילות הפאב עושה ככל העולה על רוחו במשך מאז התושבת ציינה כי 

ניסיונות לצמצם את המטרד עלו הכל ,  והגברה ללא אבחנההומפעיל את מערכת 

שלא לאכוף את ההמועצה מעדיפכיטענה הנ"ל ביקשה את סיוע המבקר, ו.  בתוהו

עסק לעשות בנכס של המועצה כבתוך חצרו הפרטי.החוקיה עצמה ומאפשרת לבעל 

תוצאת הבירור

כי במהלך החודשים האחרונים דיקה מול הגורמים המקצועיים במועצה עלה, בב.1

נערכו פעולות במספר מישורים במטרה למנוע או לצמצם מפגעי רעש כתוצאה 

בשעות הלילה.האמור מהפעלת העסק 

לפנות בוקר ניתן בתנאי 3:00ההיתר הזמני לפתיחת העסק בשעות הלילה עד לשעה .2

ת ואילך רמת הרעש לא תחרוג מהערכים המותרים בתקנו23:00שהחל משעה 

. 1990-למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 

עפ"י רישומי מערכת המוקד העירוני, הפניות שהתקבלו לגבי מטרדי רעש מהמקום .3

כשברוב הפעמים בעל המקום התבקש טופלו על ידי הקב"ט והשיטור העירוני,

ופעם אף נרשם דוח איכות הסביבה.להנמיך או להפסיק את המוסיקה,

בר כי סגירת המקום לשבועיים על ידי משטרת ישראל בוצעה בזמנו הוסלמבקר .4

ולאחר קבלתם אושרה עקב העדר האישורים הנדרשים מהמשטרה להפעלת העסק,

פתיחת המקום מחדש.

בירור שנערך מול נציג המשטרה העלה, כי לא התקבלו תלונות משכנים נוספים .5

לגבי מטרדי רעש הנובעים מהפעלת העסק בלילה, והמשטרה ניסתה לברר את 

ובמקביל על ידי שיחות ובירורים שנערכו על ידי התלונה באמצעות סיורים בשטח,

שוטר קהילתי מול המתלונן ובעל העסק. 

המועצה העלה, כי הוא ביקש מהמתלונן ליידע אותו על רעש חריג בירור מול קב"ט .6

וסיכם עימו שיתקשר אליו בכל שעה שהדבר קורה 23:00מהעסק לאחר שעה 

הקב"ט ציין כי לאחר שקיבל פניות טלפוניות או הודעות ישירות לטלפון הנייד.

SMSו כי בנושא, הוא דאג לשלוח למקום באופן מיידי ניידת שיטור שדיווחה ל

כאשר פעמים לא היה רעש בלתי סביר, ופעמים ביקשו הפקחים הנושא טופל,

לדבריו, באחד הלילות הוא ערך ביקור במקום להנמיך את עוצמת המוסיקה.

בשעת לילה עקב קבלת הודעה מהתושב, והתברר לו שבמקום לא היה רעש חריג. 

וני שבפעם הבאה עוד ציין הקב"ט, כי למרות זאת הוא הנחה את השיטור העיר

שיתברר שרמת הרעש גבוהה מעבר לסביר ללא קשר לשעה, יפעלו להפסקת הרעש 

ויבצעו אכיפה בדרכים העומדות לרשותנו, לרבות הטלת קנסות.
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בירור מול פקח היחידה הסביבתית העלה, כי הוא פקד את המקום מספר פעמים .7

עם זאת, סיוריו לא בשעות שונות במהלך הערב והלילה, אך לא שמע רעש חריג.

לפנות בוקר שבסמוך אליה התקבלו חלק מהתלונות, 1:00בוצעו לאחר השעה 

עות מכשיר ובמהלך הסיורים לא נערכו על ידו בדיקות רעש מדויקות באמצ

מדידה.

כי פקח היחידה בירור מול אחראית רישוי עסקים ומול אגף איכות הסביבה העלה,.8

הסביבתית הונחה להגיע למקום באופן יזום על מנת לבצע מדידות של רמת הרעש 

באמצעות מכשיר מדידה, והמדידות האמורות יתבצעו על ידו בהקדם.

ת והמלצות הגורמים המקצועיים ייקבע נמסר כי בהתאם לתוצאות המדידולמבקר .9

המשך הטיפול ותתבצע הערכה לגבי המשך הפעלת המקום במתכונת הקיימת, 

כאשר במקביל ייבחנו אפשרויות לצמצום רמת הרעש על ידי התקנת אמצעים 

שונים במקום העסק. 

.המבקר למתלוננתממצאי הבדיקה הועברו על ידי.10

טיפול בהקמת גדר בין בית פרטי לגן ילדים .3.5

מהות התלונה

שהוקמה בין ביתו של גדר משותפת פנתה למבקר תושבת בנוגע ל25.9.15בתאריך 

לדבריה, ש. .מ.מעון ילדים המופעל ע"י החברה העירונית חלבין שטח שלה השכן 

בגובהה לכל היתה במשך שנים רבות גדר אבן אחידה השכן בין המעון לבין בית

שברו פועלים עבודות שיפוץ שביצע השכן, במהלך אך מטר, 2בגובה שמעל אורכה

כמעט את הגדר והנמיכו משמעותית את גובהה, כך שבקטעים מסוימיםמו מטע

משטח םמעבר חופשי של ילדי, והתאפשר ולא נותרה גדר ביחס לגובה פני הקרקע

מעון.בן הילדים ששהו וסיכתוךוזאת ללא היתר ו, ו של השכןביתשטח המעון ל

הנושא הועבר וקיבלה תשובה כי גע לגדר למועצה בנוהפנתהתושבת טענה כי 

דיווח ביקורת שטחשנערכה לאחר , הלדברילטיפול קב"ט המועצה ומפקח הבניה.

ילדי המעון, המצריך הקמה לכי מדובר במצב לא בטיחותי ומסוכן למועצה קב"ט ה

לה השיב 2015בחודש יוני ציינה כי גם המתלוננת קנית חלופית.יידית של גדר תימ

ועפ"י דרישה של הפיקוח גדר הנמצאת בגבול גן הילדים פורקהשהמהנדס המועצה 

תוקנה.טרם הגדר אך עד למועד הגשת התלונה , תותקן גדר בטיחותית חליפית
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הבניה נאמר להמפקח לביןהתקיימה בינה בשיחה טלפונית ש,המתלוננתלטענת 

50%-כיוון שהמועצה או החברה העירונית אמורה להשתתף במתוקנה טרם הגדר ש

לא נכללה בתקציב המתוכנן, שכיוון שמדובר בהוצאה חריגה , וממעלות בניית הגדר

להתבצע רק לאחר תוכל בניית הגדר עקב כך שהשכן מעוניין לבנות גדר מפוארת, 

ביקשה התושבת ליידע אותהבהתייחס לכל האמור, .תקציב לשנה הבאההאישור 

.אם ניתן להשתמש בכספי ציבור לצרכי תושבים פרטיים

תוצאת הבירור

הגדר המשותפת בין כי ,למבקרבבדיקת הנושא מול הגורמים המקצועיים נמסר.1

לפני קבלת התלונה לשטח הגן היתה עשויה עד מספר חודשים הפרטי שטח הבית 

שהשלימה את הגדר עד לגובה הנדרש., חיה של צמחיה צפופהמגדר בטון וגדר 

הוחלט , לילדי הגןלאחר שהגדר החיה גדלה פרא ונוצר סיכון שתגרום לשריטות.2

ע"י הגורמים המקצועיים האחראים על הפעלת הגן להזמין למקום גנן מקצועי, 

שהמליץ לבצע חישוף ועקירה של כל הצמחיה.

נותרה במקום גדר בטון חשופה כפי על ידי הגנן,לאחר שהגדר החיה הוסרה .3

שאינה בגובה הנדרש עפ"י ההנחיות.,במועד קבלת התלונהקיימת תה שהי

והתקין על בסמוך לאותו מועד החל השכן מעבר לגדר לבצע עבודות שיפוץ בביתו,.4

גבי גדר הבטון גדר קלה מבד יוטה, שנועדה להגביה ולשפר את ההפרדה בין שטח 

לשטח הגן עד לסיום העבודות.ביתו

שבוצעו גדר הבטון לא נפגעה ולא הונמכה במהלך עבודות השיפוץ כי נמסר למבקר .5

שטח הגן, בין אלא המשיכה לייצור הפרדה רציפה בין שטח ביתו לע"י השכן, 

למרות שלא היתה גדר תקנית.

רה, שתגביה לצורך התקנת גדר מסורגת תקנית על גבי גדר הבטון האמונמצא כי .6

קיבלו הגורמים המקצועיים במועצה הצעות מטר כפי הנדרש, 2אותה עד לגובה 

מחיר ממספר ספקים.

מאחר והשכן מעבר לגדר שביצע את השיפוץ הביע את רצונו להתקין גדר יקרה .7

יותר, שתהיה המשך לגדר הקיימת בחזיתות אחרות של ביתו, סוכם עימו 

ויהיה עליו לממן בעצמו את המועצה תממן חצי מעלות של גדר תקנית רגילה, ש

מלוא ההפרש, תוך התחייבות שהגדר היקרה יותר שתוצב במקום תענה על 

הדרישות והתקנים המחייבים.
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לא גרם להוצאות כספיות נוספות למועצה, האמור סיכום הכי הוסבר למבקר .8

גדר תקנית במקומה של הגדר החיה שהיתה מחויבת בכל מקרה להתקין 

בה בעת הוא עשוי לתרום לחזות היפה של הגן ושל היישוב.ו,שהוסרה

לא מצא מקום לטענה שנעשה שימוש בכספי ציבור למימון המבקר בהתאם לכך, .9

יש להצטער על כל עיכוב מיותר המבקר ציין שיחד עם זאת, מטרות פרטיות.

מכך את הלקחים הנדרשים.ולהפיקשנגרם בהתקנת הגדר, 

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר למתלוננת. .10

תלונה על טיפול מחלקת הגביה בעיקול חשבון בנק.3.6

התנהלות מנהלת מחלקת הגביה, על פנתה למבקר תושבת וקבלה 27.12.15בתאריך 

.וכיו"בהתעללות, תיזוז בהגה בה ללא תיאום ונבנק נותלטענתה עיקלה לה חשבוש

, מגיעה לפרוס אותולאחר מכן צוברת חוב והיא לעתים קרובות התושבת ציינה כי 

למרות , וגם עסקייםחשבונות בנק פרטיים הלנוהגת לעקל הגביה מחלקת מנהלת ו

.  החשבונות ללא שיחה איתיותר פעמים שלא יעוקלו פרמסההבטיח לשהגזבר 

מול עובדות הגביה האותמנהלת המחלקה דואגת להשפיל שעוד טענה התושבת, 

שמעה גם והיא ,איומיםוזלזול, צעקותבאמצעות , הפרטייםהמחייהשמכירות אות

.אחריםאנשיםעל עובדות והנוהגת לצעוק על מנהלת שה

תוצאת הבירור

בירור התלונה נכון ליוםשל המתלוננת למועצה עמדסכום החוב הבדיקה העלתה ש.1

מתלוננת במהלך החודשים האחרונים ניתנו לכי נמסר למבקר ₪ .13,428על סך

לאחר ,בנק בוצע רק כמוצא אחרוןהעיקול , והזדמנויות רבות להסדיר את החוב

התראות ונערכו פגישות ותזכורות טלפוניות.אליה שנשלחו 

של חההבטעקבות הגזבר, בל ידיהעיקול הקודם הוסר בחודש נובמבר ענמצא ש.2

אולם להגיש בקשה לקבלת הנחה במחלקת הגביה, או לשלם את החוב.המתלוננת 

החובות על ידה הוטל עיקול פעם נוספת, בשל העובדה כי לא שולמו 24.12.15יום ב

כפי שסוכם.ולא הוגשה בקשה לקבלת הנחה
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עם מנהלת מחלקת הגביה נערכו תמיד ה המתלוננת הפגישות שקיימנמצא כי .3

שיחות בנוסף, בנוכחות פקידה נוספת מהמחלקה ו/או בנוכחות גזבר המועצה.

(בתאריכים ם המתלוננת מנהלת מחלקת הגביה עערכה ונות שהטלפון האחר

) נערכו גם הן בנוכחות פקידה נוספת.29.11.15-ו24.11.15

תזכורת להגיש טפסים המתלוננת הבשיחות האמורות קיבללמבקר נמסר כי .4

לעשות זאת.החיבטיא הוהומסמכים לוועדת הנחות לפני כינוס הוועדה האחרונה, 

,     טופס בקשה ומסמכים נלווים לקבלת הנחההשיהגלא המתלוננת מאחר ויצוין כי 

ויתרת החוב נותרה בעינה., הועדת הנחות לא יכלה לדון בעניינ

החוב לא חרג מהכללים הנהוגים במועצה, הטיפול בגביית הבדיקה העלתה כי .5

והתבצע באמצעות העברת נתונים מסודרת של מחלקת הגביה ואישור הממונה.

עללות, תיזוז וכיו"ב מצדה מצא בסיס לטענות בדבר התנלא במהלך הבדיקה .6

המחלקהלטענה שמנהלת ו תימוכין מצאנגם לא של מנהלת מחלקת הגביה.  

באמצעות יחס מזלזל, צעקות מול עובדות מחלקת הגביההמתלוננת השפילה את

או איומים.

מצאה לנכון ת הגביה מנהלת מחלקלמבקר התלונה הגשת בעקבות רות האמור, למ.7

ממנה האם נפגעשציינה וקשות, השהיא מצטערת שתחושותימתלוננת לכתוב ל

היא מתנצלת על כך.אישית

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר למתלוננת. .8
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הוראות החוק בנושא הטיפול בתלונות
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר

הביקורת במועצה.להלן הוראות צו המועצות המקומיות (א) בנושא 

עובדים וביקורת: פרק שמיני

סימן ב' :  מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון : תשנ"ז)

מינוי מבקר המועצה א.145

המועצה בהחלטת רוב חבריה,  תמנה מבקר פנימי במשרה )א(
מלאה למועצה (להלן המבקר),  על פי הוראות צו המועצות 

.1962-עובדים) התשכ"בהמקומיות (שירות 

או יותר,  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה )ב(
רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 
תפחת מחצי משרה,  בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה 
אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

,  10,000- היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ )ג(
שאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא ר

תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת,  זולת )ד(
תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות 
העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו 

תפקידו העיקרי.כדי לפגוע במילוי

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול )ה(
להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר.



דוח מבקר המועצהמקומית שוהם                                                                                                                  מועצה 

107

מינוי המבקר ב.145

לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא יכהן כמבקר המועצה )א(
אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

הוא יחיד,)1(
הוא תושב ישראל,)2(
בעבירה שיש עמה קלון,הוא לא הורשע )3(
הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה )4(

בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר 
בו,  לעניין זה,  מוסד להשכלה גבוהה בישראל או 

שהוא עורך דין או רואה חשבון,
הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.)5(

קר אותה מועצה מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למב)ב(
ולא יכהן ככזה,  אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו 

כחבר מועצה.

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה )ג(
מועצה,  למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה 

מועמד לה.

על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הממונה על המחוז )ד(
אדם אשר לא נתמלאו בו לאשר מינויו למבקר המועצה של

-
),  אם רכש 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) ()1(

ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 
.1992–כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית,  התשנ"ב

) אם עבר השתלמות 5התנאי שבסעיף קטן (א) ()2(
מקצועית שאישר השר. 

מועצה שלא מינתה מבקר ג.145

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר,  רשאי הוא )א(
א 139לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

תוך הזמן הנקוב בהודעה.

לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור,  )ב(
רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה.
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תפקידי המבקרד.145

ואלה תפקידי המבקר :)א(

לבדוק אם פעולות המועצה,  לרבות פעולות לפי חוק )1(
,  נעשו כדין בידי 1965-התכנון והבניה, התשכ"ה

המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות 
ועקרונות היעילות והחסכון,

לבדוק את פעולות עובדי המועצה,)2(
לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות )3(

המידות ועקרונות קיום הוראות כל דין,  טוהר 
היעילות והחסכון,

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם )4(
דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו 

מניחות את הדעת,
לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה )5(

שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

המועצה הדתית הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי )ב(
שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או 
גוף,  אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר 
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב,  או משתתפת במינוי 

גוף מבוקר).-הנהלתם (כל אחד מאלה,  להלן 

בכפוף להוראות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית )ג(
שנתית,  את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת עבודתו ה

-היקף הביקורת לפי 
שיקול דעתו,)1(
דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני,)2(
ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.)3(

המבקר יקבע,  לפי שיקול דעתו,  את הדרכים לביצוע )ד(
ביקורתו.

תקציב המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת )ה(
שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים.  המועצה תדון 
במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי,  בהצעת התקציב 

והתקן של לשכת המבקר,  כפי שהגיש המבקר.
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המצאת מידע למבקרה.  145

ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש )א(
עצה הדתית, עובדי המועצה הדתית וסגניו, חברי המו

המועצה הדתית וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר,  
ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר 
לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע 

או הסבר שיבקש.

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גישה לצורך )ב(
רגיל או ממוחשב, לכל ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע, 

בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של 
המועצה או של גוף מבוקר.

לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים )ג(
מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים 

לטפל במידע כאמור.

ןלענייעובד של המבקר שאינו עובד מועצה, יחולו עליו )ד(
עבודתו האמורה כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור 

שהוא עובד המבקר.

לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות )ה(
נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה, או של כל ועדה 
מוועדותיה, או כל ועדה מוועדותיו של גוף מבוקר. בישיבה 

ובד מעובדיו של שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם ע
המבקר.

דו"ח על ממצאי הביקורתו.145

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי )א(
הביקורת שערך.  בעת הגשת הדו"ח כאמור,  ימציא המבקר 

העתק ממנו לוועדת הביקורת.

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש )ב(
על ממצאי ביקורת שערך המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח

בכל עת שייראה לו, או כאשר ראש המועצה או ועדת 
הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
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בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש )ג(
המועצה לוועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא 

למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה ועדת הביקורת תדון )ד(
עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך 
חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור 
בסעיף קטן (ג).  בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה 
והצעותיה,  רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן 

מבוקר כדי לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף 
לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את )ה(
סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם 

ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו,  )ו(
לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,  ואולם רשאים
המבקר או ראש המועצה באישור הוועדה, להתיר פרסום 

לרבות חלק מדו"ח -כאמור.  לעניין סעיף קטן זה, "דו"ח" 
ולרבות ממצא ביקורת.

הוגש דו"ח הביקורת למועצה, יעביר ראש המועצה העתק )ז(
ממנו לשר. אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי 

.203סעיף 

ללשכת המבקרמינוי עובדים ז.145

ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת )א(
המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות 

.140סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה,  ואולם )ב(
הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו )ג(
).1א(144לא בכפוף להוראות סעיף של המבקר א
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ועדותפרק שישי: 

ועדת ביקורת.122

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.)א(

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת )ב(
הביקורת.

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא )ג(
יעלה על חמישה,  ובלבד שהמועצה שלידה פועלת 

הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה,  ועדת 
יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של 

סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה.

שב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של וי)ד(
ראש המועצה, זולת אם היתה במועצה סיעה אחת 

בלבד.

תפקידי ועדת הביקורתא.122

הביקורת:אלה תפקידי ועדת)א(

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב )1(
תלונות הציבור על המועצה.

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל )2(
דו"ח של מבקר המועצה.

לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש )3(
לפי כל דין.

לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.)4(

תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.ועדת הביקורת )ב(


