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 מטרת ההוראה .1

להגדיר את השיטה לפיקוח ובקרה על עבודת קבלנים במועצה. המטרה הינה לבדוק את טיב 

ואיכות העבודה של קבלן נותן השירות לסוגי עבודות שונות ביישוב, קבלני תחזוקה, גינון, ניקיון 

 הוק ע"י עובדי האגף.-וכל קבלן המופעל אד

 

 הגדרות  .2

על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם לחוזה ונספחיו אדם או גוף משפטי המקבל  – קבלן .2.1

לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית 

 .התאגידובהסכמה בכתב של 

  קבלני איסוף למחזור  .2.2

 ניקיון מכני או ידני של השטחים הציבוריים בשהם. – ניקיון .2.2

 גזם גרוטאותאיסוף ופינוי אשפה ע"י קבלן פינוי אשפה  .2.2

הדברת יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות, תיקנים, עשבייה ופינוי  – הדברה .2.2

 פגרים.

 חשמל, מים, מדרכות, כבישים, ביוב, ריהוט רחוב וכו'. –תחזוקה ותשתיות  .2.2

 עבודות גינון שונות ופיתוח –גינון  .2.2

 

 תוכן ההוראה .2

 

 

ע"י לעיתים ת המנע, מתבצעות , תחזוקת השבר ותחזוקבישוב שוהם  עבודות האחזקה .2.1

על פי חוק חובת קבלנים חיצוניים בתחומי המים, הביוב, הבניה והתשתיות שנבחרים 

 המכרזים.

כל עבודה מאושרת עם הוצאת הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה, במקרים שיש צורך  .2.2

 נערכים אף חוזים.

מנה, צילום האתר פורטו הנושאים הבאים: סוג העבודה, שם הקבלן, מספר הזבהזמנות י .2.2

לפני ביצוע העבודה ואחרי, צו התחלת עבודה )תאריך(, סיום עבודה, ותיאום עבודות 

 בשטח מול גורמים אחרים כגון: אגף הנדסה וכו'. 

יאשר ויחתום בעל התפקיד האחראי על העסקה והפעלת העבודה על טופס פרטי תיק  .2.2

 הקבלן .
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 לביצוע עבודות שונות בישוב הם: באגף איכות הסביבההאחראים העיקריים הגורמים  .2.2

 אחראי לביצוע עבודות תשתית שונות. –מנהל מחלקת תחזוקה וסגנו  3.5.1

 אחראי על עבודות גינון ופיתוח –מפקח גינון  3.5.2

 רכז פיקוח ותברואה 3.5.3

כל אחד מבעלי התפקיד האחראי לביצוע העבודות השונות בישוב ומפעיל קבלן לביצוע  .2.2

 יקוח שיטתי על עבודת הקבלן. העבודות יבצע פ

 שנערכה ע"י הקבלןתוכנית עבודה פי , הפיקוח יתבסס על חודשבעבודות הנמשכות יותר מ .2.2

 ואושרה על ידי הגורם המקצועי באגף.

 תהליך הפיקוח יתבצע באופן הבא:

בשטח על מנת לבדוק שהתוכנית  קבלןעם המקדים בצע סיור / בעל התפקיד יהמפקח .2.3

 תואמת למציאות.

 תייק בקובץ הפרויקט.יאותו הוא מעת לעת מלא דו"ח סיור ל התפקיד/או מי מטעמו יבע .2.3

 עבודה.ביצוע חתימו על ידי המפקח בסוף כל יו( 1)מסמך ישים מלא יומן עבודה יהקבלן  .2.13

 רק חתימת המפקח תהווה ראיה לכך שהתבצע שלב ביצוע העבודה. .2.13.1

 העבודות לשם פיקוח עליון.חייב לבקר בשטח מספר פעמים במהלך ביצוע בעל התפקיד  .2.11

 

  בדיקת טיב ואישורי עבודה

 הדרישות.התוכנית וק שהעבודה בוצעה ע"פ בדבמהלך הסיור י .2.11.1

 יתוקנו ע"י הקבלנים בזמן קצר.הליקויים במידה ויימצאו ליקויים,  .2.11.2

 שהליקויים תוקנו.בעל התפקיד על הקבלן להודיע ל .2.11.2

  

טופס עם החשבון/חשבונית עביר ם על החשבונות ומבעל התפקיד יחתובסיום העבודה  .2.12

אישור עבודה ויומן פעילות חודשי של הקבלן )במקום של קבלני אחזקה( כגון: תברואה, 

 לאישור מנהלת אגף איכות הסביבה.גינון 

 ופינוי אשפה( ניקיוןקבלני תברואה )בקרה ופיקוח על עבודת 

ם, עפ"י חלוקת עבודה ניקיון רחובות יעשה באמצעות קבלן הניקיון ע"י רכב מכני ועובדי .2.12

 (.1לימים בהתאם לאזור מגורים ותוכנית עבודה )מסמך ישים 

מידי בוקר יוציא המפקח תלונות מהמוקד העירוני. המפקח ימיין את התלונות, יערוך  .2.12

 בדיקה בשטח ויסגור את התלונה בהתאם, תוך תיעוד סוג הפעולה שבוצעה.

לן הניקיון לקבלת עדכון  של המפקח מטעם המועצה יצור קשר עם המפקח מטעם קב .2.12

 כמות העובדים, התייצבות רכב טיאוט, רכב לאיסוף גזם, ופינוי אשפה.
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 (.2המפקח יעדכן את הנתונים על גבי דו"ח ניקיון לחודש )מסמך ישים  .2.12

המפקח יבצע סיורים לצורך בקרה על עבודת הניקיון של הקבלן ע"פ תוכנית העבודה  .2.12

 ויערכו סיורים משותפים עם המפקח מטעם הקבלן.בשילוב תלונות מהמוקד העירוני, 

ע"פ הממצאים המתקבלים מהשטח, המפקח ייתן מענה מיידי לפניות באמצעות ניוד  .2.13

 עובדי הקבלן, ציוד ועוד.

 מידי יום יעביר המפקח למנהלת האגף דיווחים שוטפים ועדכון על אירועים חריגים. .2.13

 היחידה פקחה הסביבתית וממנהל היחיד –בקרה ופיקוח על עבודת קבלן ההדברה 

ההדברה תיעשה באמצעות קבלן ההדברה בכל שטח השיפוט של המועצה, ע"פ חלוקת  .2.23

 (.3דה )מסמך ישים עבודה לימים ובהתאם לאזור מגורים ותוכנית עבו

 מידי בוקר על המפקח להוציא את התלונות מהמוקד העירוני. .2.21

טיפול בתלונות. המפקח יסגור המפקח ימיין את התלונות ויצור קשר עם קבלן ההדברה ל .2.22

 את התלונה בהתאם, תוך תיעוד סוג הפעולה שבוצעה.

פעמיים בשבוע יתייצב הקבלן במשרד המפקח/תברואן לפגישת דיווח על פעילות השבוע  .2.22

 שחלף ולצורך קבלת הנחיות מיוחדות לשבוע הבא.

 לן.חודשית, ובהתאם לחוזה הקב-עבודת הקבלן תתבצע לפי תוכנית עבודה שבועית .2.22

 המפקח ימלא דו"ח עבודה יומי )ימי א' ד'( ויעבירו למנהלת האגף. .2.22

 מידי יום יעביר המפקח למנהלת האגף דיווחים שוטפים ואירועים חריגים. .2.22

 (. 1עם סיום עבודת הקבלן ימלא המפקח טופס ביקורת על עבודת הקבלן )נספח  .2.22

 תחזוקת תשתיות

 (.1נספח  –הקבלן )טופס ביקורת  ימולא דו"ח משוב ואישור מפקחים בצירוף חשבונית .2.23

 מנהל מחלקת תחזוקה ו/או סגנו יבצעו פיקוח ובקרה על עבודות הקבלנים בשטח. .2.23

 תיעוד ובקרה ישמש לגיבוי בנושא ביטוחים. .2.23

באחריות מנהל מחלקת תחזוקה ו/או סגנו ליידע את המוקד העירוני ומנהלת האגף אודות  .2.21

 כל עבודה הצפויה להתבצע בתחום תשתיות.

 ק גינון ופיתוח פר

 (.1נספח  –ימולא דו"ח משוב ואישור מפקחים בצירוף חשבונית הקבלן )טופס ביקורת  .2.22

הגינון לנהל יומן תיעוד עבודות. מנהלי מחלקת גינון יבצעו פיקוח ובקרה מפקח באחריות  .2.22

 לעבודות הקבלן ברמה יומית על עבודת הקבלן בשטח.
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 הקבלנים בשטח. גינון יבצעו פיקוח ובקרה על עבודותמפקח ה .2.22

 תיעוד ובקרה ישמש לגיבוי בנושא ביטוחים. .2.22

גינון ליידע את המוקד העירוני ומנהלת האגף אודות כל עבודה הצפויה מפקח הבאחריות  .2.22

 להתבצע בתחום גינון ופיתוח. 

 

 הפקת לקחים

ך ישיבת סיכום להעלאת וערמנהלת אגף איכות הסביבה ת ,ובהתאם לצורךבתום כל פרויקט  0..3

 את כלל בעלי העניין.פרויקט. ישיבת הסיכום תכלול לקחים מה

 לכל בעל תפקיד רלוונטי. אשר יופץבפרוטוקול  תתועדהלקחים הפקת  1..3

 

 אחריות ביצוע .

 תברואה, מפקח עירונירכז פיקוח  1..

 ומפקח יחידה סביבתיתמנהל יחידה סביבתית  2..

 מפקח גינון 3..

 מנהל מחלקת תחזוקה וסגנו ...

 והתקשרויות מנהל חוזים 5..

 

 שימיםמסמכים י 5

 

 תכנית עבודה קבלן ניקיון – 1מסמך ישים  5.1

 חודשי. –טופס דיווח קבלן אשפה  – 2מסמך ישים  5.2

 דו"ח עבודה חודשי – 3מסמך ישים  5.3

 תוכנית עבודה קבלן הדברה – .מסמך ישים  ..5

 

 נספחים 6

 

 טופס ביקורת – 1נספח  6.1
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 תפוצה 7

 מנכ"ל  7.1

 גזבר המועצה 7.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה 7.3

 יותמנהל חוזים והתקשרו ..7

 מנהל תחזוקה 7.5

 מפקח גינון 7.6

 רכז פיקוח ותברואה 7.7

 מפקח יחידה סביבתית 7.8

 מפקח עירוני 7.9

 עובדי אגף איכות הסביבה  7.10

 

 

 

 

 מזכירה תפקיד:  מןיסיליה ו   :ההוראה כותב 

 מנהלת אגף איכות הסביבה  תפקיד:  חננית וייס:  ההוראהמאשר 

 חתימה: תאריך:
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 דת הקבלןטופס ביקורת על עבו 1 -נספח 
 

 אגף איכות הסביבה
 

 ביקורות לאחר עבודת קבלן.................. מתאריך ...................

 

 

 _____________________________________________  שם הקבלן:
 

 _____________________________________________ תאור העבודה: 

 
   _____________________________________________ 

 
   _____________________________________________ 

 
 _____________________________________________ הזמנת עבודה מס':

 
 

 העבודה נבדקה בשטח על ידי: _________________ ,  בתאריך_______________

 

 -העבודה בוצעה כנדרש ומאושרת

 

 ים:הבאיש לתקן את הדברים  -העבודה אינה מאושרת באופן מלא
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 חתימת הבודק: ______________________

 

 מצ"ב צילום האתר לפני ביצוע העבודה ואחרי


