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שרותי העירייה למוסדות חינו
 .1רקע כללי
בכפר סבא פועלי כ  130מוסדות חינו באחריות ותחת ניהול אג החינו של העירייה.
לפעילות תקינה ושוטפת של מוסדות אלו ולשמירה על בטיחות השוהי בה ,באחריות
העירייה לשמור ולהקפיד על אחזקה שוטפת ,מקיפה ויסודית.
 .1.1הביקורת ביצעה בדיקה מקיפה של שירותי אות מקבלי מוסדות החינו
בעיר מהיחידות השונות של העירייה .כאמור ,בעיר קיימי כ   130מוסדות חינו
אשר באחריות אג החינו בעירייה 97 :גני ילדי 19 ,בתי ספר יסודיי,
 7חטיבות ביניי 5 ,חטיבות עליונות ו  2אשכולות פיס.
הביקורת נערכה בחודשי מאי  יולי .2004
 .1.2במהל הביקורת נבדקו נוהלי העבודה והתפקוד של גופי שוני בכל הקשור
למוסדות החינו .להל' הגופי שבוקרו:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5







המוקד העירוני.
מחלקת רכש ,אספקה ומכרזי.
מחלקת תחזוקת מבני.
מחלקת חשמל.
מחלקת נכסי.
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 .2ממצאי הביקורת
המוקד העירוני
 2.1.1המוקד העירוני מקבל פניות ,לרוב טלפוניות ,ממוסדות חינו ,כמו מיחידות
וממוסדות אחרי של העירייה .הפניות מוקלדות מיד במחשב על ידי המוקדניות
ומופיעות במחשבי של היחידות האמורות לטפל בפנייה ,כמשימה לביצוע.
בנוס ,במקרי מסויימי ,על פי חומרת ההודעה מודיעה המוקדנית לגור
המטפל ג באמצעות מכשיר הקשר או טלפונית.
 2.1.2כדי לייעל את התהלי פורס ב   21.6.04על ידי מנהל המוקד ,נוהל חדש לגבי
פנייה ישירה מהיחידות ומהמוסדות העירוניי לגבי נושאי תחזוקה שוני
למחלקות השרות הנוגעות )העתק הנוהל ראה נספח מס' .(1
נוהל זה נמסר לביקורת על ידי מנהל המוקד העירוני .מנוסח הנוהל שנמסר
לביקורת ,מסתבר שבתארי הדפסת הנוהל ,כבר לא היה קיי בעירייה אג
שפי"ר.
ההסבר שהתקבל ממנהל המוקד היה שבפעולת מת' תארי אוטומטי למסמכי
ה   WORDהתארי שמופיע הינו תארי ההדפסה של המסמ ,ולכ' היות
והמסמ הודפס עבור הביקורת הוא קיבל את תארי יו הדפסתו ,א למעשה
המסמ קיי מזה מספר שני.
הביקורת מציינת שהדבר אינו מתקבל על דעת ,היינו מסמכי שנשמרי בתיוק
ב   WORDיקבלו את מועד ההדפסה כתארי מסמ ולא את התארי של יצירת
המסמ.
עובדה זו מעמידה בספק ה את אמינות המסמ וה א את קיומו.
יתר על כ ,לדעת הביקורת יש לעדכ נהלי במידה ונערכו שינויי שוני
בעירייה.
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להל תגובתו של מנהל מחלקת הבטחו:
"המסמך הוצא לבקשת מנכ"ל העירייה מר מאיר אלונים ,מסמך
שהוגדר על ידו כמורה נבכים ובכך מסירה כל ספק לגבי אמינותו
של המסמך".

 2.1.3המוקד עוסק במעקב שוט אחר הטיפול בפניות על ידי היחידות המטפלות ,תו
הסתייעות ב  "זמני תק'" ,שנקבעו לגבי שורה ארוכה של נושאי )דוגמא לזמני
תק' ראה בנספח מס' .(2
עיו' ברשימת "זמני התק'" )סרגל הזמני( בתוכנת המוקד העירוני מראה כי
ישנ זמני תק' לא סבירי ושלדעת הביקורת נית' לקצר על מנת להבטיח שרות
טוב ויעיל יותר .נוצר הרוש שסרגל הזמני נבנה יותר לנוחיות המחלקות
המקצועיות ופחות לטובת מקבלי השרות מהמחלקות המקצועיות.
הביקורת המליצה בעבר וממשיכה להחזיק בעמדתה כי לוח זמני לביצוע
העבודות על ידי המחלקות המקצועיות )סרגל זמני( ,חייב להיקבע על ידי גור
מקצועי חיצוני בלתי תלוי ולא על ידי מנהלי המחלקות המבצעות ו/או על ידי
גור אחר בעירייה.
להל תגובת מנהל מחלקת הבטחו:
"נושא בקשתי לזמן גורם חיצוני לבדיקת זמני התקן לא נענו ע"י
הנהלת העירייה למרות שהיו פניות רבות בנושא .לגבי הערתך לנושא
בקביעת זמני התקן לנוחות המחלקות אני מסכים.
למרות זאת זמני התקן נקבעו ע"י מנהלי המחלקות ואושרו ע"י
מנכ"ל העירייה".

 2.1.4נתוני הפנייה הרשומי במחשב כוללי את הגו המבקש ,הנושא ,תארי הפנייה
ותארי סיו הטיפול .מתברר כי למעשה אי' תארי סיו הטיפול.
בי' תארי הסיו האמיתי של הטיפול בפנייה לבי' התארי הרשו במחשב יכול
להיות פער של מספר ימי .מנהל המוקד הסביר כי הבעיה נובעת מאי סגירת
הפנייה מייד בגמר הטיפול בתלונה ,על ידי הגור המטפל וג מבעיה בתוכנה
וטר נמצא לה פתרו' )דוגמא של טופס מעקב ראה נספח מס' .(3
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לדעת הביקורת ,על יחידת המחשב ו/או ספק התוכנה הייעודית לפעול למציאת
פתרו לבעיה זו.
 2.1.5לדעת מנהל המוקד ,בחלק משמעותי מהפניות מש הטיפול חורג מ" "זמני
התק" .הגור העיקרי המעכב את הטיפול הינו בעיית תזרי המזומני של
העירייה המשפיעה על הפעילות השוטפת והסדירה של יחידות העירייה.
לדעת הביקורת ישנה ג בעיה של אמינות דיווחי הביצוע על ידי מנהלי היחידות
הביצועיות.
כמו כ ,אי טיפול ראוי )משמעתי/מנהלי( נגד מנהלי היחידות הביצועיות שאינ
עומדי בזמני הביצוע.
להל תגובת מנהל מחלקת הבטחו:
"למרות פניות חוזרות ונשנות לגבי התוכנה למנהלי מח'/אגפים ואף
זימון מנהלים לבדיקת הנושא בלשכת המנכ"ל ,לצערי אני מסכים
עם דוח הביקורת כי לא נעשה כל טיפול משמעתי בנושא".

 2.1.6כאשר הפנייה מחייבת רכישה ,על מנהלי המחלקות להקפיא את הפנייה עד
לסיו הרכישה ואז להפשירה .כ ניתנת תמונה נכונה לגבי מש הטיפול על ידי
המחלקה )אחזקה  חשמל ,עבודות ציבוריות וכו'( .חלק מהמחלקות לא מקפידות
על ביצוע ההקפאה ועל ידי כ גורמות להצגה מעוותת של חריגה מ  "זמני תק'".
מנהל המוקד מסביר את הנושא ,מדי פע ,למנהלי המחלקות ,היינו שעליה
לדווח על כל מקרה של הקפאת ביצוע ,בגלל הצור בביצוע רכש חומרי וחלקי,
המתבצע בהתא לנוהלי הרכישה של העירייה ובמסגרת המגבלות התקציביות
הקיימות.
לפיכ  ,הביקורת ממליצה לפעול לשינוי התוכנה תו בחינת הצעות מהמחלקות
המקצועיות השונות לגבי "זמני תק" ,שייבדקו וייקבעו על ידי גור מקצועי
חיצוני ,בלתי תלוי.
כמו כ ,הביקורת ממליצה על שדרוג או החלפת תוכנת המחשוב ,לאחר בדיקות
מתאימות ע מחלקת המחשוב.
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להל תגובת מנהל מחלקת הבטחו:
"דעתי האישית היא שהתוכנה טובה מאד.
לצערי נושאים רבים בתוכנה אינם מנוצלים לא ע"י המוקד חוסר
בכוח אדם ואמצעים ולא ע"י המחלקות )ניתן ללמוד ממפעל המים
שימוש בתוכנה(.
התוכנה מאפשרת למנהלים לבצע פעולות רבות נוספות כמו:
א .נוהל עבודה.
ב .מעקב שעות עבודה של עובדים.
ג .מעקב זמני עבודה.
ד .מעקב תפוקה של עובד.
ה .מעקב שימוש בחומרים/חלקי חילוף וכו'.
ו.

מענה לתושב ועוד".

 2.1.7בבדיקה שערכה הביקורת בסו חודש דצמבר  2004נמצא כי לא היה כל טיפול
בנושא התוכנה הקיימת בהקשר למעקב אחר הטיפול בפניות.

 .3מחלקת תחזוקת מבני
3.1

תפקידי המחלקה ,כפי שהגדיר אות מנהל המחלקה ,לשמור על הקיי מבחינת
תחזוקת המבני ,ביצוע פרוייקטי קטני של תוספת לקיי ופיתוח מוסדות.
הביקורת מצאה כי מנהל מחלקת תחזוקת מבני ע מינויו לתפקיד ,במחצית
שנת  2003לער  ,התחיל לארג "תיקי מבני" לכל נכסי העירייה .לדעת
הביקורת זוהי פעולה חשובה ויש להתמיד בה באופ שוט ,עד להסדרת תיקי
מבני לכל המבני שבאחריות מחלקת תחזוקת מבני.

3.2

תחומי הפעילות של המחלקה ה:
 3.2.1אחזקה שוטפת  על ידי הצוות המחלקתי ו/או קבל' האחזקה.
 3.2.2שיפוצי קי ,/בעיקר במוסדות חינו.
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להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"עקב כך שבעיריית כ"ס לא קיימת מחלקת מבני ציבור ,מח' תחזוקה
מעורבת עמוק בביצוע פרויקטים שונים לפי תב"רים."...

3.3

המחלקה כוללת  9עובדי ,כלהל:


המנהל ,מהנדס בהכשרתו ,כשנה בתפקיד ,בעת עריכת הביקורת.



מזכירת מחלקה.



אחראי מסגריה.



עוזר מסגר.



אחראי נגריה.



עוזר נגר.



אינסטלטור.



 2עובדי אחזקה כלליי ,צבעי והעובד האחראי על אחזקת כל המקלטי
הציבוריי בעיר.

 3.4לרשות המחלקה שני כלי רכב ועוד רכב שלישי שהשימוש בו מתחלק בי' מחלקת
האחזקה ומחלקת החשמל .כמו כ' ,יש טרקטורו' לרשות המפקח וקטנוע לרשות
מנהל העבודה .לדעת מנהל המחלקה ,חוסר ברכב השלישי פוגע בתפקוד עבודת
של מקצת העובדי ,שצריכי להמתי' להסעה ועקב כ נגר הפסד זמ' עבודה.
לאור הממצאי כפי שפורטו לעיל הביקורת ממליצה על העמדת רכב שלישי
מלא ,החסר לעבודת המחלקה כ שמצבת הרכבי תותא באופ מלא לצרכי
המחלקה.
3.5

קשר פני  לרשות המחלקה  6מכשירי קשר "מירס" הנמצאי אצל מנהל
המחלקה ,מנהל העבודה ,המפקח ,הנגר ,המסגר והאחראי על המקלטי .לדעת
מנהל המחלקה ,חסר מכשיר קשר נוס עבור שאר העובדי.
הביקורת ממליצה כי יש להוסי לפחות מכשיר קשר אחד שישרת את העובדי
הכלליי לשיפור יעילות העבודה.

3.6

כל העובדי מתייצבי כל בוקר במחלקה .ג א עובד לא סיי עבודה מסוימת
בשטח הוא לא חוזר למקו העבודה ,אלא קוד כל מגיע בבוקר למחלקה .לדעת
מנהל המחלקה זאת השיטה העדיפה ,ג א יש בכ בזבוז זמ' מסויי.
לדעת הביקורת השיטה של התייצבות כל העובדי מהווה בזבוז זמ .על כ,
הביקורת ממליצה כי עובד שלא סיי את עבודתו יתייצב בתחילת יו עבודתו
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במקו בו הפסיק לסיו העבודה .את שעת ההתייצבות נית לדווח טלפונית
למחלקה.
להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"שיטת ההתייצבות המוצעת בדו"ח תגרום לאנרכיה יתרה".

הביקורת לא מסכימה ע המשתמע מתגובתו של מנהל המחלקה ולדעתה
הצעתה תגרו לשיפור ולייעול העבודה.
3.7

הביקורת מצאה כי לעובדי השטח אי' יומני עבודה .השנה הונהג לראשונה טופס
עבודה שמנהל המחלקה/מנהל העבודה נות' לעובד .בטופס אי' ציו' של שעות
העבודה שהושקעו בפנייה שטופלה אלא מצוייני רק תאריכי בה בוצעה
העבודה.
הביקורת ממליצה כי לייעול ופיקוח נאות על העבודה יונהג יומ עבודה ,בו
תפורט העבודה ושעות ביצועה.
להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"לא ניתן ליישום ללא קיום של ס .מנהל  -מנהל צוות".

3.8

מנהל המחלקה מחלק את העבודה בי' צוות המחלקה לבי' קבל' האחזקה,
בהתא לצרכי ולמסגרת החוזה ע הקבל'.

3.9

חוזה ע קבל האחזקה מתייחס לעבודות לפי קריאה ולעבודות תקופתיות ,כפי
שיפורט להל:
 3.9.1ניקוי מונע של גגות ומרזבי בכל המוסדות.
 3.9.2ניקוי בורות ביוב וניקוז.
 3.9.3מילוי חול בארגזי חול מתחת למתקני משחקי בגני ילדי ובבתי ספר.
 3.9.4ניכוש עשבי במוסדות.
 3.9.5גיזו עצי בסביבת הגגות של המוסדות.
 3.9.6המצאת אישור בודק מוסמ למתקני ספורט.
 3.9.7המצאת אישור קונסטרוקטור )מהנדס( ,פע ב   3שני ,על תקינות תקרות
תלויות.
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 3.10הביקורת מצאה כי קיימי אישורי מחודש אוגוסט  2003למתקני ספורט וכמו
כ' ,קיימי אישורי לגבי התקרות התלויות .לגבי שאר הנושאי שפורטו לעיל,
ה בוצעו בתחילת שנת הלימודי ,תשס"ד והאחראי בכל מוסד חת על ביצוע
העבודה.
 3.11הפיקוח על עבודת הקבל' לוקה בחסר ונעשה מדי פע ,על ידי מנהל המחלקה ועל
ידי איש מהצוות המחלקתי שתפקיד זה הוטל עליו ,כמו ג ,השימוש המועט
באופציית הקנסות ,על פי החוזה ע קבל' האחזקה ,כפי שיפורט בסעי 3.14
להל'.
לאור כ  ,הביקורת ממליצה כי יונהג פיקוח יסודי ,מקי וכולל על ידי עובד
מקצועי שיוסמ לכ .
להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"פיקוח יסודי על עבודת הקבלן ניתן לנהוג רק עם יש תפקיד מפקח
במחלקה )כדוגמת רעננה(".

 3.12הצעת תוכנית מפורטת לשיפוצי קי /במוסדות חינו הוכנה על ידי מנהל המחלקה
בחודש פברואר  ,2004א האישור התקציבי נית' רק באמצע חודש יוני ,לאחר
אישור תקציב העירייה .הביקורת מצאה כי ביקשו ג  3הצעות מחיר לעבודות
שונות .נכו' ל   21.6.04טר התקבלה החלטה.
נכו' ל   5.7.04נחתמו רק  2הזמנות על ס של כ   ,0 400,000מתו תקציב של
 4מיליו'  .0מנהל המחלקה מסר לביקורת כי הוא חרד מהמצב ,א מקווה שבכל
זאת יספיקו לבצע את כל העבודות ,בהתא לתקציב ,עד תחילת שנת הלימודי
בחודש ספטמבר .2004
ממצאי הביקורת מצביעי על עיכוב באישור התקציב לביצוע שיפוצי הקי ,+על
א שתוכניות ביצוע השיפוצי הוגשו על ידי מנהל המחלקה עוד בחודש פברואר
 2004וכתוצאה מהעיכוב התקציבי חלק מהעבודות התמשכו עד חודש אוקטובר
.2004
הביקורת מצאה כי הטיפול ורכש מערכות כיבוי אש לוקה בחסר ומהווה ליקוי
מהותי .כ למשל ,התקנת מערכות כיבוי אש בוצעה רק בחודש אוקטובר 2004
כחודשיי לאחר תחילת שנת הלימודי.
יתרה מזאת ,הביקורת מצאה כי בנושא כיבוי אש מטפל קב"ט העירייה ,מינוי
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המהווה ליקוי לדעתה ועלול להצביע על ליקוי בתפקוד .לדעת הביקורת בנושא
בטיחות כה חשוב ,צרי לטפל מנהל מחלקת תחזוקת מבני ו/או ממונה
בטיחות עירוני.

 3.13צוות מחלקת תחזוקה
להל' תוצאות של בדיקה מדגמית שערכה הביקורת ,לגבי הטיפול של צוות
המחלקה בפניות ממוסדות חינו ,שהתקבלו במוקד העירוני בחודשי ינואר"
פברואר :2004
 3.13.1סה"כ פניות שהתקבלו  .391
 3.13.2מתוכ'   255פניות ) (65.2%ממוסדות חינו ,מה'  95פניות )(37.2%
בנושאי של נזקי מי גש ,גגות ומרזבי.
 3.13.3בחלק משמעותי מהפניות ,כשליש לער  סיו הטיפול היה הרבה מעבר
ל  "זמני התק'" ומעבר לכל זמ' סביר ,כלהל':
•

תיקוני חדירת גש  סיו חלק מהטיפול לאחר שבועיי.

•

תיקוני אינסטלציה  סיו חלק מהטיפול מעל שבועיי.

•

תיקוני חלונות  סיו חלק הטיפול מעל שבועיי.

•

תיקוני בטיחות " סיו הטיפול בי שבוע ועד לחודשיי.

•

תיקוני חוזרי בנושא חדירת מי גש במספר מוסדות .המקרה
הבולט :תיכו' הרצוג ,בו היו במש החודשיי שנבדקו  15פניות
חוזרות בנושא.

על מנת לייעל את עבודת האחזקה במוסדות חינו ולתיקו הליקויי כפי
שפורטו לעיל ,יש לדעת הביקורת לתת עדיפות לטיפול במוסדות חינו  ,תו
שיפור הפיקוח על קבלני האחזקה ותיקו הליקויי עליה הצביעה
הביקורת.
להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"בשנתיים האחרונות המחלקה "איבדה"  6עובדים ,כולל ס .מנהל
וצבעי מקצועי היחידי במחלקה שהיה .שיטת בניית צוות המחלקה
נעשתה שלא על בסיס בעלי מקצוע."...
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3.14

קבל אחזקה
להל' תוצאות בדיקה מדגמית לגבי טיפול ,הקבל' החיצוני ,בפניות ממוסדות
חינו .בחודשי ינואר " פברואר :2004

3.14.1

סה"כ פניות שהתקבלו על ידי הקבל' –  509פניות בחלוקה כלהל':
• מה'  392פניות ) (77%של מוסדות חינו.
• מתוכ'  27פניות ,המהוות  ,7%בנושא מי גש )גגות,מרזבי וכו'(.
• מתו  392פניות היה איחור בטיפול לגבי  103פניות ) (26%כמפורט:
בפניות בנושא מי גש  15מתו  27טופלו באיחור של שבועיי ויותר.
בנושאי בטיחות "  6פניות טופלו באיחור של שבוע ויותר.
תיקוני אינסטלציה  עשרות פניות טופלו באיחור של יותר משבוע ועד
חודש ,כולל תיקוני צנרת ודוודי מי!
מעיו שערכה הביקורת בחוזה ההתקשרות ע קבל האחזקה נמצא כי
הקבל מחוייב לעמוד בזמני התק הקבועי בתוכנת המוקד .בסעי  10א.
לחוזה נקבע" :חריגה מזמני תקן תחוייב בקנס בגובה עד  30%לכל יום של
איחור מערך העבודה שלא בוצעה ".לדעת הביקורת ניסוח סעי זה אינו
בהיר וניסוחו מעורפל .יתר על כ ,מבירור שערכה הביקורת ע מנהל
מחלקת אחזקה עולה כי סעי זה כמעט ולא הופעל כתוצאה מאי בהירותו.
מעיו בחוזה החדש לשנת  2005שערכה הביקורת נמצא כי סעי הקנסות
לקבל שונה ,כ שהקנס הוא בגובה של עד  .. 1,000יחד ע זאת ,לדעת
הביקורת ניסוחו של סעי זה עדיי מעורפל ולוקה בחסר.
לאור ניסוחו המעורפל והלא החלטי של סעי הקנסות ,הביקורת ממליצה
כי נושא זה יעבור בדיקה יסודית ומקיפה תו הסתייעות בחוות דעת
משפטית לשינויו בהקד האפשרי ובפרט בחוזה הבא שייחת.
להל תגובתו של מנהל המחלקה לממצא זה:
"מכרז והתקשורת עם קבלן תחזוקה נעשו בניגוד לדעת מנהל
המחלקה )בנוגע לתשלום חודשי לקבלן -לאחר שבוצע תחשיב
הוצאות הקבלן(".
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.3.15

לדעת מנהל המחלקה ,עבודות שונות של אחזקה מונעת נית לבצע במהל
השנה ,כולל בחופשות פסח ובחופשת חנוכה ולא צרי לדחות אות לחופשת
הקי.+
הפיקוח על הביצוע במהל השנה יכול להיות יעיל יותר מאשר בקי ,+כאשר
יש עומס רב של עבודות על המחלקה.
הביקורת רואה בחיוב גישה זו של מנהל המחלקה וממליצה כי תישקל
באופ חיובי חלוקת עבודות האחזקה המונעת על פני כל השנה.

" .3.16זמני תק"
.3.16.1

3.16.2

הנושא של הקפאת פניות עקב המתנה לתקציב ו/או לרכישה ,כפי שתואר
בסעי  2.1.6לעיל ,הובהר למנהל המחלקה לדבריו ,רק לאחרונה והוא התחיל
לפעול בהתא.
בכוונת מנהל המחלקה להציע שינויי ב"זמני תק'" ,כי חלק מהזמני לא
מציאותיי.

הביקורת שבה וקובעת כפי שצויי בסעי  2.1.3לעיל ,כי לוח זמני לביצוע העבודות על
ידי המחלקות המקצועיות )סרגל זמני( חייב להיקבע על ידי גור מקצועי חיצוני בלתי
תלוי ולא על ידי מנהלי המחלקות המבצעות ו/או על ידי גור אחר בעירייה.
להל תגובת מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"יש לציין שמחלקת תחזוקה היחידה בעירייה שעובדת בשיטת "קבלת אישור
מנציג המוסד" על כל קריאה וקריאה והשיטה זו גורמת לעיתים קרובות
לעיכוב בסגירת הקריאות".

 .3.17תיקוני גגות
3.17.1

3.17.2
3.17.3

מנהל המחלקה למד את הנושא במהל חור שנת  2004ולדעתו יש מספר
מבני חינו ע בעיות הנובעות מבנייה לקויה .מבנה תיכו' הרצוג הינו דוגמא
לכ ,כפי שפורט בסעי . 3.13.4.5
התיקוני החוזרי נובעי מחוסר תקציב ומחוסר ידע מקצועי של קבל'
השיפוצי.
בשנת  2004הוקצב לנושא של טיפול בגגות סכו של  ,0 300,000תקציב אשר
אמור לשפר את מצב אחזקת הגגות לקראת החור הבא.
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3.17.4

לדעת מנהל המחלקה מבחינה מקצועית רצוי שיהיה קבל' גגות ,בנפרד
מקבל' השיפוצי.
הביקורת מציינת כי לא ברור לה כיצד לא נבדקה מיומנותו המקצועית
בתיקו הגגות של הקבל שנבחר במכרז .לדעת הביקורת ,לא תקי כי
משאבי )בכס ובזמ( מבוזבזי על חוסר מקצועיות הקבל וחמור שלא
ננקטו צעדי כלשה להחלי את הקבל על חוסר בקיאותו בתיקו הגגות
ובאי עמידה בדרישות המחלקה .בידי מנהל המחלקה הכלי לנקוט
בסנקציות נגד קבל שאינו מבצע את מחוייבותו על פי החוזה או לפחות
לדווח לממוני עליו על כי הקבל אינו עומד בתנאי ההתקשרות עימו ופוגע
בעבודה השוטפת של המחלקה.
להל תגובתו של מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"אחת מהסיבות שקבלן תחזוקה הוחלף".

 .3.18סדרי עדיפויות בטיפול בפניות
אי' כל הנחיות בנושא מת' עדיפויות לטיפול בפניות .מנהל המחלקה פועל לפי
הידע המקצועי שלו וניסיונו המעשי.
תמוה כי למנהל המחלקה לא נקבעו סדרי עדיפות במת שרות.
להל תגובת מנהל מחלקת תחזוקת מבני לממצא זה:
"קיימים סדרי עדיפויות ברורים:
בטיחות ,תפקוד מערכות ,תברואה ואסטטיקה".

.3.19

תיאו ע מחלקות אחרות

 3.19.1אי' נוהל עבודה ו/או הנחיות בנושא .מנהל המחלקה מתא ע מחלקות
אחרות לפי שיקול דעתו.
 3.19.2לפעמי הוא מקבל ממהנדס העיר פנייה שכוללת ג נושאי שבאחריות
מחלקות אחרות ואז הוא מתא אית' .יש קושי בדבר כי מנהלי המחלקות
האחרות לא תמיד מוכני לקבל פניות ממנו וה רוצי הוראה ישירות
ממהנדס העיר.
לפיכ  ,הביקורת ממליצה כי ייקבע נוהל תיאו עבודות בי המחלקות.
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אחזקה שוטפת על ידי "אבות הבית" בבתי הספר

3.20

 3.20.1לדעת מנהל מחלקת התחזוקה וזו ג דעת הביקורת" ,אבות הבית" בבתי
הספר לא מבצעי את עבודות האחזקה השוטפות שבאחריות ומזעיקי
את מחלקת התחזוקה ,ללא צור  .לדוגמא " התקנת סוגר לדלתות ,נזילה
בברז ,החלפת מנעול בדלת ועוד עבודות פשוטות יחסית ש""אב בית" יכול
וצרי לבצע בכוחות עצמו.
 3.20.2התופעה של "אזעקות שווא" כביכול ,נובעת מכיוו שאי הגדרת תפקידי
מפורטת אילו עבודות אחזקה שוטפות צרי לבצע "אב בית".
לדעת הביקורת יש להכי נוהל אשר יקבע בפירוט את תחומי אחריותו
וטיפולו של "אב הבית" וכישורי "אבות הבית" הממוני ,יותאמו לכ .

 .4מחלקת חשמל
.4.1

מחלקת החשמל נותנת שרות למערכת החינו העירונית בנושאי הבאי:
 .4.1.1התקנה ואחזקה של מערכת החשמל בתו מוסדות החינו.
 .4.1.2התקנה ואחזקה של מיזוג אויר במוסדות החינו העירוניי.
 .4.1.3פיתוח מערכות חשמל.

.4.2

למחלקת החשמל תפקידי נוספי שלא קשורי לשרות הנית' למוסדות חינו
כגו' ,תאורת רחובות ,רמזורי ,אחזקת מערכת החשמל בכלל מבני הציבור של
העירייה ועוד.

.4.3

צוות המחלקה כולל מנהל ,סג' ,מזכירה 3 ,חשמלאי ועובד מינהלי .לרשות
המחלקה  1.5כלי רכב ומכשירי קשר לכל העובדי .סג' מנהל המחלקה אחראי
לנושא מיזוג אויר.

.4.4

למחלקה תקציב שנתי לביצוע האחזקה השוטפת בכל הנושאי ,כולל במערכת
החינו .לפרוייקטי של פיתוח מערכות חשמל תקציבי נפרדי.

.4.5

האחזקה השוטפת במוסדות החינו נעשית כמפורט להל':
4.5.1

מערכת החשמל בגני הילדי  כל העבודה על ידי הצוות המחלקתי.
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4.5.2

מערכת החשמל בבתי הספר "

4.5.2.1

מספר פעולות האמורות להתבצע על ידי אבות הבית בבתי הספר כפי
שיפורט בסעי  4.8.2להל'.

4.5.2.2

כל שאר פעולות האחזקה מתבצעות על ידי הצוות של מחלקת
החשמל.

4.5.2.3

מיזוג אויר בכל מוסדות החינו  בדיקה ראשונית מבוצעת על ידי
האחראי למיזוג אויר ולפי חומרת התקלה התיקו' מבוצע על ידו או
על ידי הפעלת קבל' מיזוג האוויר.

4.5.2.4

בחודשי הקי /נעשה טיפול בכל המזגני במוסדות החינו  ניקוי
פילטרי ,מילוי גז ועוד.

4.5.2.5

בעת טיפול בבעיות חשמל מורכבות נאלצי להשתמש בשירותי של
קבל' חשמל חיצוני ,לפי מהות חומרת התקלה ו/או הטיפול.

.4.6

בתכנו' פרוייקטי של פיתוח בעיר יש ג כ' מעורבות של המחלקה ,על מנת
לייש את הניסיו' המעשי שלה בתחו מערכות חשמל ומיזוג אויר.

.4.7

מנהל מחלקת חשמל נפגש אחת לשבועיי לישיבת עבודה ע מהנדס העיר.

.4.8

להל נושאי שוני שעלו במהל הביקורת במחלקת החשמל:
4.8.1

התקציב לאחזקה שוטפת עונה על הצרכי ,א יש קושי לקבל אישור הגזבר
להוצאת הזמנות עבודה .כתוצאה מכ יש עיכובי א של שבועות בביצוע
עבודות אחזקה שונות.

4.8.2

פעולות אחזקת חשמל על ידי אב בית בבתי הספר:

4.8.2.1

ל  "אבות הבית" שאי' לה הסמכה בביצוע עבודות חשמל מותר
לבצע רק פעולות שלא מצריכות שימוש בכלי עבודה ,כלומר עבודות
כגו' החלפת נורות חשמל ,החלפת סטרטר בנורות ניאו' והרמת
מפסקי בלוח החשמל.

4.8.2.2

המצב במוסדות החינו הוא שאי' הגדרת תפקידי בנושא ,המחייבת
את אבות הבית בבתי הספר .חלק מה מבצעי את תפקיד באופ'
ראוי וחלק מה לא ,ועל א זאת מקבלי תמיכה לכ ממנהל ביה"ס.
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4.8.3

המחס המרכזי של העירייה לא מספק כנדרש את צורכי מחלקת החשמל.
המחס סגור ימי שלמי ושעות רבות וכ נגר עיכוב בעבודות האחזקה.
לדעת הביקורת המצאתו של מחסנאי אחד גורמת לקשיי בתפעול שוט
של המחס ולפגיעה במחלקות הזקוקות לשרותיו ועל כ ,יש להוסי תק
מחסנאי ו/או לחלופי לדאוג למחסנאי מחלי בעת היעדרותו של המחסנאי
עקב חופשה ו/או חופשת מחלה.

4.8.4

בהתא לחוק יש לבצע בדיקה תקופתית על ידי בודק מוסמ של כל מערכות
החשמל ,מדי  5שני .הבדיקה האחרונה בעת עריכת הביקורת נערכה לפני
כ   3שני .הליקויי שנרשמו על ידי הבודק חולקו לפי חומרת.
הליקויי לטיפול בעדיפות א' טופלו כול .ליקויי אחרי מטופלי
בהדרגה ,בהתא לאפשרויות התקציב.

4.9

מעקב ביצוע תיקוני
4.9.1

מנהל מחלקת החשמל מסר לביקורת כי זמני ביצוע העבודות של מחלקת
חשמל קצרי בדר כלל ואי' לדבריו ,תלונות בנושא מצד מוסדות החינו.
העיכובי הקיימי נגרמי ,בדר כלל ,עקב בעיות של עיכוב באישור הזמנות
עבודה על ידי הגזבר ,חוסר רכב ובעיות אובייקטיביות של תיקוני מסובכי,
האורכי זמ' רב.

4.9.2

מנהל מחלקת החשמל מסר לביקורת כי "זמני התק'" ה לא ריאליי וצרי
לערו אות מחדש .לדבריו ,צרי לפרט יותר נושאי ולקבוע זמני
ריאליי לכל נושא בנפרד.

4.9.3

לדברי מנהל המחלקה ,הנתוני הסטטיסטיי של המוקד מעוותי בגלל
רשימת "זמני התק'" ותוכנת המוקד ועל כ' ,לדבריו בדיקה ישירות מול
מוסדות החינו ,תציג תמונה מהימנה יותר.
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.5

מחלקת רכש ,אספקה ומכרזי

5.1

מערכת החינו העירונית מקבלת מהמחלקה את השרותי הבאי:

5.2

5.1.1

הכנה ופרסו מכרזי לטובי' ושרותי שוני.

5.1.2

הכנת מחירוני לטובי' מסוגי שוני.

5.1.3

רכישת טובי' להצטיידות מוסדות חינו מתקציב העירייה.

5.1.4

רכישת טובי' למוסדות החינו מהתקציב השוט שלה ,כאשר סכו
הרכישה עולה על סכו שבסמכות המוסד להוציא לבדו ) .( 0 2000

להל פירוט המצב לגבי רכישת טובי מסוגי שוני
5.2.1

ציוד משרדי מתכלה " התקיי מכרז וקיי חוזה המשרת את כל יחידות
העירייה ,כולל מוסדות החינו.

5.2.2

ריהוט למוסדות חינו " מתבססי על המכרזי של החברה למשק

5.2.3

5.2.4

וכלכלה של השלטו' המקומי ,תו הורדת מחירי לאחר ניהול מו"מ ע
הספקי.
מכונות צילו ושכפול " מכונות הצילו בשכירות ומשלמי עבור פעימות
מונה .הבסיס לתשלו הוא מחירוני החשב הכללי ונקבע סופית לאחר ניהול
מו"מ ע הזכיי' להורדת המחיר.
חומרי יצירה ואמנות " פורס מכרז זוטא ולאחריו נחת חוזה ע הזוכה
במכרז .היות וזה המכרז היחידי המיועד לשרת בעיקר את מערכת החינו,
הביקורת בדקה את תהלי הטיפול בו כפי שיפורט להל':
 5.2.4.1הכנת המכרז היתה יסודית מאד וגובשה רשימת חומרי מאד
מפורטת.
 5.2.4.2המכרז פורס ב   24/2/03ונפתח ב  .31/3/03
 5.2.4.3תהלי בדיקת ההצעות ,ניהול מו"מ ,חוות דעת לוועדה ובחירת
הספק נמשכו עד  .10/6/03בתקופה זו חל חג הפסח וג היו ימי
שביתה של הרשויות המקומיות.
 5.2.4.4חוזה נחת סופית ב   ,03/8/03סמו לפתיחת שנת הלימודי.
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5.2.5

ציוד וחומרי ניקיו " פורס מכרז ונחת חוזה ע הזוכה במכרז ,עבור כלל
יחידות העירייה ,כולל מוסדות החינו.

5.2.6

חומרי למעבדות בבתי הספר " מחלקת הרכש לא עוסקת בנושא .בתי הספר
רוכשי בעצמ את החומרי .כיוו' שמדובר בסכומי קטני יחסית
והרכישה מתבצעת מתקציבי בתי הספר .לפיכ ,חומרי אלה נרכשי
בעיקר ל   4חטיבות עליונות ובסכו כולל של כ   0 3,000לשנה.

5.2.7

מזגני " מתבססי על המכרזי של החברה למשק וכלכלה.

5.2.8

רכישת ספרי " לא מטופל על ידי מחלקת הרכש ,ראה סעי  8בנושא ,להל'.

5.3

ממצאי הביקורת מצביעי על כ כי רק ב –  14/07/2004התקבלה תוכנית
הצטיידות מאג החינו .יתר על כ' ,ג לתוכנית זו הוגשו תיקוני
כשהאחרו' בה הוגש ב –  .26/07/2004לפיכ ההזמנות לריהוט וללוחות קיר
יצאו רק ב .29/07/2004
מנתוני שאספה הביקורת עולה כי לאור ההזמנה המאוחרת ,חלק מבתי
הספר קיבלו את הציוד לאחר פתיחת שנת הלימודי.

5.4

על פי הנוהל ,מנהל מחלקת הרכש פונה בתחילת השנה התקציבית לכל
יחידות העירייה כולל מוסדות החינו ומבקש מה תחזית לרכש דרוש.
לדברי מנהל מחלקת הרכש ,בשני האחרונות יש התנגדות של גזבר
העירייה לבקש תחזיות לרכישות ממנהלי המחלקות כי לטענת גזבר
העירייה ,לדבריו ,זה מגדיל את הציפיות והדבר לא מתאי למצב הגירעוני
של העירייה.
לדעת הביקורת ,ניהול נכו ויעיל חייב להתבסס על תכנו מראש ועל כ יש
לתת למנהלי היחידות את האפשרות לתכנ מראש כל שנה את סדרי
העדיפויות ביחידותיה ה על פי מדיניות הנהלת העירייה וה על פי
מגבלות התקציב.
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5.5

נהלי רכישה

5.5.1

קיי קוב /הוראות ונהלי למנהלי מוסדות החינו ,המפרט את כל הקשור
לרכישת טובי' ושרותי על ידי מחלקת הרכש.

5.5.2

הקוב /פורס על ידי מחלקת הרכש ב   1.8.03ובתחילת שנת הלימודי
תשס"ד )ספטמבר  (2003נערכו  2ימי עיו' למנהלי ומזכירות מוסדות החינו.

5.5.3

כמוכ' ,יש נוהל רכש של העירייה  נוהל מס'  3.04מ   ,1/1/02שהופ /ג הוא
לכל מוסדות החינו.

5.6
5.6.1

מחס מרכזי
במחס' נמצאי חומרי לתיקו' ריהוט ,חומרי לעבודות תחזוקה וחשמל
וכ' ,ציוד בלאי הממתי' להשבתה.

5.6.2

המחס מנוהל על ידי עובד אחד .כאשר העובד בחופשה או בחופשת מחלה,
המחס סגור .לדברי מנהל המחלקה היו עד לפני שנתיי עוד  2עובדי
כלליי במחס ובקי +שנת  2003קיבלו סיוע של עובד זמני.

5.6.3

רישו הטובי' ממוחשב )הכנסה וניפוק( תו שימוש בברקוד .כאשר המחשב
מושבת או שיש לח /בעבודה ממלאי טופס ידני ואחר כ מקלידי אותו
במחשב.

5.6.4

בשגרה יש שעות קבלה במחס ,א מבדיקת הביקורת עולה כי בפועל,
המצב שונה ,כי לעיתי קרובות יש בקשות דחופות ולעיתי המחסנאי נוסע
לחלק את הטובי בי יחידות העירייה ואז המחס סגור.
הביקורת שבה וקובעת כי המצאתו של מחסנאי אחד גורמת לקשיי
בתפעול שוט של המחס ולפגיעה במחלקות הזקוקות לשרותיו ועל כ ,יש
להוסי תק מחסנאי ו/או לחלופי לדאוג למחסנאי מחלי בעת היעדרותו
של המחסנאי עקב חלוקת ציוד על ידו ו/או עקב חופשה ו/או חופשת מחלה.
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5.6.5

לפי הנתוני שהוצגו על ידי מנהל מחלקת הרכש והמחסנאי  הזמנה של
מוסדות החינו מסופקות על ידי המחס' תו שבוע ,בתנאי שהציוד המוזמ'
נמצא במלאי.

5.6.6

הניפוק נעשה ה במשיכה על ידי המוסדות וה בדחיפה על ידי המחסנאי.
אי נוהל ברור בנושא אופ ניפוק הציוד מהמחס ללקוחות.

5.6.7

דחיפת הטובי למוסדות תלויה בקבלת רכב והדבר אינו ממוסד לחלוטי
כאמור לעיל ,לדברי מנהל המחלקה והמחסנאי " על מנת לבצע דחיפה
מסודרת צרי שבתקופות הבוערות יעמוד לרשות המחס רכב כמעט כל יו
ובשגרה לפחות פעמיי בשבוע.

5.6.8

להל עמדותיו של מנהל מחלקת הרכש לגבי ריהוט למוסדות חינו  ,כפי
שמסר לביקורת:
5.6.8.1

יש לקבוע תק' ריהוט לכל מוסד חינוכי.

5.6.8.2

יש לקיי מלאי מספיק של ריהוט )כחלק מהתק'( ,בכל מוסד
חינוכי.

5.6.8.3

יש לעבוד על פי נוהל דיווח ובקרה לגבי שינויי מהותיי במספר
התלמידי ,על מנת שנית' יהיה לבצע העברת הריהוט בי'
המוסדות.

5.6.8.4

שטח המחס' מאפשר להגדיל את המלאי ,א מחסנאי אחד לא
מסוגל להפעילו ביעילות ועל כ' ,לשיפור יעילות העבודה במחס'
יש להוסי מחסנאי נוס ,תוספת שתסייע ג בפיזור הציוד.
בנושא פיקוח על מוסדות החינו בנושאי של רכש ,ניהול מצאי
וטיפול בבלאי הסביר מנהל מחלקת הרכש כי מחלקת הרכש
אינה מטפלת בנושא ,כיוו' שהוא לא כלול בהגדרת התפקידי של
המחלקה ובפרט שאי' כוח אד לכ.

5.6.8.5

5.6.9
5.6.10

שטח משמעותי במחס' תפוס על ידי ציוד בלוי שממתי' לוועדת
בלאי ,המטפלת בהשבתת הציוד.
ביו  6/6/04היו במלאי המחס'  30שולחנות בית ספר27 ,
כיסאות לכיתות יב' ו –  26כסאות לכיתות ט'.
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.6

מחלקת נכסי
.6.1

לגבי מערכת החינו  ,המחלקה עוסקת בשני נושאי כלהל:

6.1.1

השכרת נכסי במוסדות חינו לפעילויות שונות .סכומי השכירות
נקבעי על פי שמאות שנקבעת בעירייה.

6.1.2

הפעלת מזנוני בבתי הספר .המפעילי נקבעי לאחר עריכת מכרז
וחתימת חוזה ע הזכייני שזכו בזיכיו' במכרז.

.6.2

מנהלת מחלקת הנכסי מסרה לביקורת כי אי' זה מתפקידה לבדוק א
במוסדות החינו יש פעילות הנעשית מחו /וללא ידיעת מחלקת הנכסי ועל
סמ חוזי בלתי תקפי שנחתמי ישירות על ידי הנהלות בתי הספר.
לדעת הביקורת כאחראית על ניהול נכסי העירייה על מנהלת מחלקת
הנכסי להיות מעורבת בכל פעילות הקשורה לניהול נכסי העירייה וא
לפעול ביתר שאת ,להגדלת הכנסות העירייה מניהול מושכל ומניב של
נכסיה.
לדברי מנהלת מחלקת נכסי נית לבצע פעילות בבתי הספר רק לאחר
חתימת חוזה ע העירייה .חוזי כאלו נחתמי באמצעות מחלקת נכסי
והתערי לתשלו הינו בהתא לשמאות.
להבטחת מעורבות זאת ,לדעת הביקורת על מנהלת מחלקת נכסי להפי+
הנחייה של מחלקת הנכסי לכל מנהלי היחידות בעירייה על אופ מסירת
שימוש בנכס.

.7

הובלות למוסדות החינו
.7.1

מוסדות חינו זקוקי לשרותי הובלה לאור כל השנה ובעיקר בתקופת
החופשות וסיו שנת הלימודי .מדובר על העברת ריהוט ,פינוי ציוד בלאי
ועוד.

.7.2

אג החינו או המוסד החינוכי הזקוק להובלה פונה למחלקת הרכב .מילוי
הבקשה נתקל בקשיי במקרי רבי עקב חוסר ברכבי .
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.7.3

נהגי הרכב לא תמיד מוכני לעשות את עבודת הסבלות הדרושה ואז אי'
פתרו' לבעיה .הנושא של סבלות מעורר קושי מיוחד בגני הילדי  בה
אי' כלל מי שיעשה זאת ,פרט לנהגי.

7.4

אג החינו התלונ' רבות בנושא ,עד שב   22/9/03נערכה ישיבה אצל מנכ"ל
העירייה באותה תקופה וסוכ שיוק צוות בראשותו של קב"ט העירייה.
עוד סוכ כי הצוות יגיש הצעה לנוהל ,לא יאוחר מ  ) 15/10/03סיכו הדיו'
ראה נספח מס' .(4

7.5

הצוות העביר את הצעת הנוהל ב   .2/10/03על פי בדיקה שערכה הביקורת
נכו' ל  26/12/2004לא היה כל טיפול בנושא והבעיה נשארה ללא פתרו'
)הצעת נוהל ראה נספח מס' .(5

לאור חוסר הטיפול הביקורת שבה ומעירה על טיפול לקוי ואי ויישו נוהל שהוכ
על פי הנחיית מנכ"ל העירייה וממליצה כי יינת דגש בטיפול מיידי בנושא.

.8

השאלת ספרי לימוד
8.1

בחודש אפריל  2004פרס משרד החינו הוראת מנכ"ל על הפעלת פרוייקט
של השאלת ספרי לימוד לתלמידי .מטרת הפרוייקט ,כפי שהוגדר על ידי
משרד החינו:
 8.1.1מת' הזדמנות שווה לכל התלמידי לפתוח את שנה"ל ע 
"סל ספרים מלא".

 8.1.2חינו הילדי לער של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות
האישית שלה לרכוש האמור לשרת את הקבוצה.
 8.1.3הקלה משמעותית בנטל הכספי המוטל על ההורי.
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 8.1.4הקפדה על שימוש בספרי לימוד ,המאושרי על ידי משרד
החינו ועל החלפת מהדורות פע ב 5שני ,כמקובל.
 8.1.5הקפדה על הוראה לרכוש א ורק ספרי שייעשה בה שימוש.
 8.2הוגדרו מספר עקרונות להפעלת הפרוייקט:
 8.2.1הפרוייקט הוא באחריות בית הספר ו/או הרשות המקומית.
 8.2.2ההחלטה א להפעיל את הפרוייקט תהיה בידי הרשות
המקומית או בידי הנהלת בית הספר.
 8.2.3אגרת השאלת ספרי לימוד תיגבה במסגרת "אגרת שרותי
נוספי" הנגבית היו בכל בית ספר .סכו האגרה יהיה
 0 240.לכיתות א'  ו' ו  0 280.לכיתות ז'  ט'.
 8.2.4הרשות המקומית תרכז את הדרישות לספרי לימוד מכל בתי
הספר ותבצע רכישה מרוכזת.
 8.2.5משרד החינו יקציב לכל בית ספר שיצטר לפרוייקט ,סכו של
לא יותר מ  0 150.ולא פחות מ  0 80.לתלמיד .הסכו ייקבע
בהתא למדרג הטיפוח שקבע משרד החינו )לעשירו' הראשו'
 0 80.ולעשירו' העשירי .(0 150.
 8.2.6מנהל אג החינו קיי דיוני ע בתי הספר וע ועדי ההורי
של בתי הספר היסודיי וע ועד ההורי העירוני והמלי /לראש
העיר לא להצטר לפרוייקט ,עקב הקשיי הרבי הכרוכי
בהפעלתו )מכתבו של מנהל אג החינו ראה נספח מס' .(6
 8.2.7ועדי ההורי של בתי הספר היסודיי החליטו לערו ניסוי בשנת
הלימודי תשס"ה בבית הספר היסודי "יצחק שדה" .הועד
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מסייע לבית הספר בהפעלת הפרוייקט ולפי תוצאות הניסיו'
יוחלט הא הפרוייקט יורחב בעתיד לבתי ספר נוספי.

 .9טיולי והסעות
בית ספר עור טיולי וסיורי וזקוק לשרותי שוני כגו' ,הסעה ,לינה,
אבטחה וכו' .על פי בדיקת הביקורת המצב הקיי הוא כי כל בית ספר עושה
לבדו את בירור המחירי ובוחר את הספק/קבל'.

.9.1

 .9.2לדעת מנהל אג החינו אי' צור כי הטיפול בנושא ירוכז בעירייה ,מהסיבות:
א .מדובר בכספי הורי.
ב .לבתי הספר יש אוטונומיה וה יכולי לבחור את נות' השרות הנוח לה.
לפי מיטב ידיעתו בתי הספר מצליחי לקבל מחירי טובי.
לדעת הביקורת ,מכרז עירוני עשוי להקטי את העלויות ,יחסו שעות הוראה
יחד ע הקטנת הוצאות הורי התלמידי .לפיכ  ,יש לבדוק מחדש נושא זה.

 .10מסקנות והמלצות
הביקורת מצאה ליקויי שוני בשרות הנית למוסדות החינו על ידי יחידות
שונות של העירייה.
כל אחד מהליקויי שנמצאו אינו פוגע בצורה קשה במוסדות החינו  ,א כול
ביחד גורמי לקשיי רבי ומפריעי מאד לתפקוד יעיל של מערכת החינו .
תיקו כל הליקויי אינו כרו בהוצאה כספית משמעותית ועל כ הביקורת ממליצה
לתק את הליקויי בהקד.

10.1

תוכנת המחשב איתה עובד המוקד העירוני אינה עונה על צרכי המערכת
ונותנת תמונה מעוותת לגבי זמני טיפול בפניות .מממצאי הביקורת עולה כי
למנהל המוקד ולמנהלי מחלקות השרות השונות קיי ספק לגבי אמינות
הנתוני של המערכת וכול מבקשי לשנות את התוכנה ו" "זמני התק".
לפיכ  ,הביקורת ממליצה לפעול לשינוי התוכנה כלהל:
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• בחינת הצעות מהמחלקות המקצועיות השונות לגבי "זמני תק",
שייבדקו וייקבעו על ידי גור מקצועי חיצוני ,בלתי תלוי.
• שדרוג או החלפת תוכנת המחשוב ,לאחר בדיקות מתאימות ע
מחלקת המחשוב.
)סעיפי  3.16 ; 2.16 " 2.12בדוח(

 10.2בדיקה מדגמית שערכה הביקורת בפניות המתקבלות במחלקת תחזוקת מבני
בחודשי ינוארפברואר  2004מעלה כי היו כ  900פניות למחלקה מה 71%
פניות ממוסדות החינו .כ   56.6%מהפניות הופנו לקבל' האחזקה ורק
כ   43.4%טופלו על ידי צוות האחזקה של המחלקה.
היות ולאור ממצאי הביקורת כ "  70%מהפניות למחלקת תחזוקת מבני
מגיעות ממוסדות החינו  ,הביקורת ממליצה כי תישקל ההפרדה של תקציב
האחזקה לשני סעיפי נפרדי ,סעי אחד המיועד לתחזוקת מוסדות חינו
בלבד ובתוכו תקציב לשיפור הבטיחות במוסדות החינו וסעי שני שיהיה
מיועד לתחזוקת שאר מבני הציבור של העירייה.
לגבי עמידה "בזמני תק" הביקורת לא הצליחה להגיע לנתוני מדוייקי
כפי שפורט בסעי  10.1לעיל .על א זאת ,נתוני המדג מראי כי קיי
פיגור משמעותי בטיפול לגבי פניות רבות יחסית ,כאשר בחלק מהמקרי
מדובר בליקויי מהותיי במוסדות החינו המהווי ג סכנה בטיחותית,
בחלק) .סעיפי  3.14 ; 3.13 ; 3.11בדוח(

10.3

לדעת הביקורת ,עוד עובדי אחזקה כלליי על פני עובדי מקצועיי
יחד ע מחסור של לפחות  2בעלי מקצוע )הנדסאי( במחלקת תחזוקת
מבני ,אשר יכולי לבצע פיקוח מקצועי בשטח על עבודות הקבל ועל
עבודות הצוות המחלקתי מהווה ליקוי הפוג באיכות העבודה ובפיקוח
עליה.
לשיפור יעילות העבודה והפיקוח עליה ולהשגת עבודה מיטבית
הביקורת ממליצה כי תבח האפשרות להוסי הנדסאי למחלקת
תחזוקת מבני וכ עובדי מקצועיי על פני עובדי אחזקה כלליי.
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כמו כ ,הביקורת ממליצה כי יועמדו האמצעי המספיקי למחלקת
תחזוקת מבני תו ייעול שיטות העבודה בכדי לטפל ביעילות
ובמהירות בפניות ובנושאי הבטיחותיי בפרט) .סעי  3.3בדוח(
 10.4לדעת הביקורת ,החוזה ע קבל האחזקה לשנת  2004וה לשנת 2005
לוקי בחסר ,בנוגע לפיקוח על עבודות הקבל והטלת קנסות בגי
ליקויי בביצוע העבודות ואי עמידה בזמני התק .לפיכ  ,הביקורת
ממליצה על בחינה יסודית של סעיפי ליקויי בביצוע עבודות על ידי
הקבל והקנסות בחוזה) .סעי  3.14בדוח(
 .10.5הביקורת מצאה כי למחלקת תחזוקת מבני דרושי רכב שלישי ומכשירי
קשר נוספי .הביקורת ממליצה על הוספת אמצעי אלה בכדי לשפר את
יעילות העבודה ואת השרות למוסדות החינו בפרט ולמוסדות העירייה בכלל
באופ משמעותי) .סעיפי  3.5 ; 3.4בדוח(
 .10.6שיטת העבודה של מחלקת תחזוקת מבני מחייבת את התייצבות של כל
העובדי כל בוקר במחלקה ,ג כאלה שטר סיימו את עבודת בשטח ,יו
קוד .כמו כ ,הביקורת מצאה כי לעובדי השטח אי יומני עבודה.
לדעת הביקורת ,ממצאי אלה מצביעי על חוסר יעילות ואי פיקוח נאות על
העבודה.
על כ ,הביקורת ממליצה כי עובדי שטר סיימו את עבודת בשטח,
ימשיכו את העבודה למחרת עד לסיומה .שעת ההתייצבות תדווח טלפונית
למחלקה .בנוס ,הביקורת ממליצה כי לכל עובד בשטח יהיה יומ עבודה בו
יפורטו פרטי העבודה תו ציו מועד תחילת וסיומה) .סעיפי  3.7 ; 3.6בדוח(
 .10.7ממצאי הביקורת העלו כי הצעת תוכנית מפורטת לשיפוצי קי /במוסדות
החינו הוכנה על ידי מנהל מחלקת תחזוקת מבני עוד בחודש פברואר
 ,2004א האישור התקציבי העקרוני נית' רק באמצע חודש יוני  2004ואישור
ההזמנות החל רק בתחילת חודש יולי .2004
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הביקורת מעירה על פער הזמני הגדול בתהלי שפורט לעיל ,פער המצביע
על קושי בניהול תהלי עבודה יעיל.
כאשר יש איחור כה גדול באישור ההזמנות על ידי גזבר העירייה ,נמו
הסיכוי שהתקציב שאושר ) 4מיליו  (.ינוצל בצורה יעילה ומוסדות החינו
יזכו בטיפול מקצועי שיסתיי לפני תחילת שנת הלימודי .לפיכ הביקורת
ממליצה כי נושא אישור התקציב ובפרט אישור ההזמנות על ידי הגזבר
יעשו בזמ סביר ולא יעכבו את תהלי העבודה שממילא מתוח בזמ עקב
התאריכי הקשיחי של פתיחת שנת הלימודי במוסדות החינו .
)סעי  3.12בדוח(
 10.8הביקורת תומכת בהצעת מנהל מחלקת תחזוקת מבני לבצע עבודות שונות
של אחזקה מונעת במהל השנה )בעיקר בחופשות החגי השונות( ולא לדחות
את כל העבודות לחודשי הקי .+הפיקוח על הביצוע השוט של העבודות
במהל השנה ,יהיה לרוב יסודי יותר מאשר בחודשי הקי +העמוסי בעבודה
ובנוס ,עלות העבודה במהל השנה ,עשויה להיות זולה יותר.
)סעי  3.15בדוח(
 10.9הביקורת מצאה כי קיימי ליקויי מהותיי בחלק ממוסדות החינו בעניי
חדירת מי גש לתו המבני.
כמו כ ,מצאה הביקורת כי התיקוני שנעשו על ידי הצוות המחלקתי ועל ידי
קבל האחזקה היו לעיתי בלתי יעילי וגררו תיקוני חוזרי רבי .דוגמא
בולטת לכ  ,נית למצוא בבית ספר תיכו "הרצוג" בו היו במש החור של
שנת  15 " 2003פניות חוזרות ברוב ,על חדירת מי גש.
לדעת הביקורת ,התיקוני הבלתי מקצועיי נובעי מהיעדר תקציב לביצוע
עבודה יסודית וכנראה ג עקב חוסר מקצועיות מספקת של קבל האחזקה
יחד ע הקושי לקיי פיקוח הדוק ומקצועי על עבודות הקבל.
לאור ממצאי אלה הביקורת ממליצה כי ביצוע הטיפול בגגות והטיפול
במניעת חדירת מי גשמי ,יהיה על ידי קבל המתמחה בנושא איטו גגות
וטיפול במרזבי ולא על ידי קבל שיפוצי רגיל) .סעי  3.17בדוח(
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 10.10הביקורת ממליצה כי אג החינו יחד ע מנהל מחלקת תחזוקת מבני
יגבשו הצעה בנושא סדרי עדיפות בטיפול בפניות ממוסדות החינו הצעה
שתאושר על ידי מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר.
לדעת הביקורת ,תיאו עבודות אגפיות ובי אגפיות אמור להיעשות על ידי
מהנדס העיר ,מתוק תפקידו כממונה על כל שרותי ההנדסה של העירייה,
ולא על ידי מנהל מחלקת תחזוקת מבני .כמו כ ,הביקורת לאור מינוי
סמנכ"ל תפעול בעת עריכת הביקורת ,יש לשקול שילבו בעניי.
)סעיפי  3.19 ; 3.18בדוח(
 10.11הביקורת לא מצאה בעת עריכתה מסמ ובו הגדרת תפקידי ברורה ומחייבת
לגבי עבודות האחזקה המוטלות על "אב בית" ,בבית הספר.
מבדיקת הביקורת עולה כי המצב בשטח הוא שכל "אב בית" עושה כפי שהוא
מוצא לנכו ,לרוב פחות מהדרוש לדעת הביקורת.
כתוצאה מכ  ,יש עשרות פניות מיותרות למחלקת תחזוקת מבני ,כולל ג
הפעלה של קבל האחזקה בפניות שיכולות להיפתר ללא כל קושי על ידי "אב
הבית".
לאור כ  ,הביקורת ממליצה כי אג החינו יחד ע מחלקת תחזוקת מבני
יגבשו הצעה לגבי הגדרת תפקיד של "אב בית" בבית הספר ומנכ"ל העירייה
יאשר ויוציא הנחייה המחייבת את כל בתי הספר לפעול בהתא.
)סעי  3.20בדוח(
 10.12בדיקה מדגמית של הטיפול בפניות ממוסדות חינו  ,בנושאי חשמל
בחודשי ינואר " פברואר  2004מראה כי זמני הביצוע של מחלקת חשמל
קצרי ומחלקת החשמל ממלאת את תפקידה כראוי.
יחד ע זאת ,במהל הביקורת במחלקת החשמל עלו הבעיות הבאות:
• חוסר הגדרת תפקיד ל " "אב בית" בבתי הספר ,כאמור ותפקוד לקוי
של רוב בנושא חשמל ומיזוג אויר.
• שרות לקוי של המחס המרכזי ,פוגעת בעבודת מחלקת החשמל.
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• "זמני התק" לא מספיק מפורטי ובחלק לא ריאליי ועל כ,
לדעת מנהל מחלקת חשמל אי להתייחס בצורה מפורטת לנתוני
הסטטיסטיי של מעקב אחר ביצוע ,של המוקד העירוני.
• חוסר רכב מעכב מדי פע את העבודות בשטח.
לפיכ  ,לדעת הביקורת רצוי כדי לייעל את עבודת מחלקת חשמל וכדי למנוע
שיבושי בעבודתה ,יש לבחו ולהסדיר את הליקויי שפורטו לעיל ובפרט,
חשוב לדעת הביקורת ,לתת שימת לב לנושא בטיחות של מערכות החשמל
בכלל מוסדות החינו  ,עקב הסכנה הכרוכה במערכות חשמל לא תקינות.
)סעיפי  4.9 ; 4.8.3 ; 4.8.2.2בדוח(
 10.13מבדיקת הביקורת עולה כי תכנו' רכישות ואספקה באמצעות מחלקת רכש
לשנת הלימודי תשס"ה לקה בחסר ואי' זה תקי' שבסו חודש מאי 2004
אי' עדיי' תחזית מאג החינו .לדעת הביקורת ,על אג החינו לדאוג באופ'
שוט להכנת דרישות רכש ,עד תארי ריאלי קבוע שייקבע ,כ שמחלקת
הרכש תוכל לספק את הדרוש למוסדות החינו בצורה יעילה וזאת בפרט,
שתהליכי מכרז וחתימת חוזה אורכי זמ' רב במרבית המקרי.
הביקורת מצאה כי בשנת  2003בשנת  2003מחלקת רכש העבירה למוסדות
חינו נהלי מפורטי של תהליכי רכש .בנוס ,נעשתה ג הדרכה למנהלי
ומזכירות מוסדות החינו.
לדעת הביקורת המחלקה צריכה לפקח באופ שוט על ביצוע הרכישות
במוסדות החינו  .נהלי מהווי חלק מבקרת תהליכי ניהוליי תקיני.
אי לכ  ,הפעלת הנהלי מצריכה פיקוח ובקרה תמידיי מצד גור אחראי.
לפיכ  ,הביקורת ממליצה כי נושא הפיקוח יוטל על מחלקת הרכש.
)סעיפי  5.6.8.5 ; 5.4.5.5 ; 5.3בדוח(
 10.14מבדיקות הביקורת עלו טענות רבות ומוצדקות לדעת הביקורת ,לגבי תפקוד
המחס אשר סגור שעות רבות וא ימי שלמי וכל אלה שזקוקי
לשרותיו נפגעי.
הבעיה בתפקוד המחס נובעת לדעת הביקורת ,מארגו לקוי של המחס
העירוני.
א הנהלת העירייה החליטה שמספיק מחסנאי אחד ,אזי אסור ,לדעת
הביקורת ,שהמחסנאי יעסוק ,ג בהובלת טובי ליחידות העירייה.
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בנוס ,לדעת הביקורת חייב להיות סידור קבוע כי בעת היעדרותו של
המחסנאי עקב חופשה/מחלה יהיה לו מחלי.
לאור האמור לעיל ,הביקורת ממליצה כי ייקבעו מה יהיו דרכי ניפוק הציוד
מהמחס ליחידות העירייה .במידה ויוחלט כי המחס אחראי לדחיפת
טובי ,אזי לדעת הביקורת חייבי להעמיד לרשות המחס רכב ונהג"ספק,
על בסיס קבוע ולא כפי שנהוג בעת עריכת הביקורת.
)סעיפי  5.6.7 ; 5.6.6 ; 5.6.4 ; 5.6.2 ; 4.8.3בדוח(
 10.15מבדיקה שערכה הביקורת ב "  6/6/04נמצא במחס מלאי ריהוט למוסדות
חינו שמספיק בקושי לצורכי חטיבות הביניי והחטיבות העליונות ועבור
בתי הספר היסודיי וגני הילדי לא היה מלאי בכלל .שטח המחס
מאפשר אחסנת הריהוט הדרוש.
מלאי הריהוט במחס המרכזי קשור בתקני הריהוט למוסדות החינו שלא
קיימי .לפיכ  ,יש לקבוע תק ריהוט למוסדות חינו  ,באופ מושכל ,כ
שיהיה רישו מרכזי במחלקת הרכש ונית יהיה לווסת ריהוט בי מוסדות
החינו  ,בהתא לשינויי החלי בה ולהחזיק במחס את המלאי הנחו+
כפי שייקבע) .סעיפי  5.6.10 ; 5.6.9בדוח(
 10.16נושא ההובלות למוסדות חינו לא מוסדר ולאג החינו ולמוסדות החינו
יש בעיות בלתי פוסקות,עקב כ  ,לאור כל השנה ובעיקר בתקופת חופשות
החגי ובסו שנת הלימודי.
לאור תלונות רבות בנושא הובלות כאמור ,התחיל מנכ"ל העירייה הקוד
לטפל בנושא וב " 22/9/03הוא מינה צוות בראשותו של קב"ט העירייה,
שנדרש להגיש הצעה לנוהל .ההצעה הוגשה ב "  ,2/10/03א הביקורת
מצאה כי לא היה כל המש לתהלי " אולי עקב החלפת מנכ"ל העירייה.
לפיכ  ,הביקורת ממליצה כי מנכ"ל העירייה יפרס נוהל כתוב בנושא ,בו
ייקבע בי היתר כי מחלקת הרכש תקבל מאג החינו את הדרישות
להובלות לכל שנת לימודי במועד מוקד קבוע שייקבע מראש ולאחריו
יפורס מכרז בנושא.
לאחר שייבחר קבל הובלות יוכלו המוסדות לפנות לקבלת השרות ולשל
לקבל ההובלות ישירות) .סעי  7בדוח(.
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 10.17מממצאי הביקורת עולה כי ייתכ וחלק מבתי הספר נות שימוש בחלק
ממבניו ללא מעורבות מחלקת נכסי.
לדעת הביקורת ,מחלקת הנכסי חייבת לפקח באופ שוט על השימוש
בכל הנכסי במוסדות החינו כבכל נכסי העירייה ולוודא שהדבר נעשה
בצורה מקובלת על פי ההנחיות שבתוק.
אחד מתפקידיה העיקריי של מחלקת נכסי הוא האחריות על השימוש
בכל הנכסי העירוניי ועל כ ,הביקורת שבה וקובעת כי על מחלקת
הנכסי להפי +הנחיות בנושא לכל מנהלי היחידות בעירייה ולפקח באופ
מלא על השימוש בכל נכסי העירייה.
)סעי  6.2בדוח(
 10.18בחודש אפריל  2004פרס משרד החינו הוראת מנכ"ל על הפעלת פרוייקט
של השאלת ספרי לימוד לתלמידי ,פרוייקט אשר עשוי להביא להקלה בנטל
הכספי המוטל על הורי התלמידי.
מנהל אג החינו ,לאחר שניהל דיוני ע ועדי ההורי של בתי הספר
השוני בעיר וע ועד ההורי המרכזי והגיע למסקנה שהעירייה ומוסדות
החינו לא יכולי להיכנס לפרוייקט ,מפאת הקשיי הרבי שפרוייקט זה
מעמיד בפני המערכת .זאת היתה ג המלצתו לראש העיר ,שאישר המלצה
זו.
ועד ההורי המרכזי החליט לעשות ניסיו' בנושא בשנת תשס"ה בבית הספר
היסודי "יצחק שדה".
לדעת הביקורת ,אג החינו התחשב יותר בקשיי לביצוע הפרוייקט
ופחות במשמעותו הכספית להורי התלמידי ,שיכלו לשל 50%"30%
פחות מהסכו שה יצטרכו לשל בשנת הלימודי הקרובה.
לאור כ  ,הביקורת ממליצה שנושא השאלת ספרי ייבדק פע נוספת וא
אי אפשרות שהנהלת העיר תיכנס לפרוייקט ע כל בתי הספר ,אזי
הביקורת ממליצה כי תינת האפשרות לכל הנהלת בית ספר להחליט באופ
עצמאי ,יחד ע ועד ההורי של בית הספר ,הא להיכנס לפרוייקט.
)סעי  8בדוח(.
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 10.19בתי הספר עורכי טיולי וסיורי וזקוקי לשרותי שוני כגו' ,הסעה,
לינה ואבטחה.
המצב הקיי  כל בית ספר עושה לבדו את בירור המחירי ובוחר את
הספק/קבל'.
לדעת הביקורת ,מכרז עירוני עשוי להקטי את העלויות בצורה ניכרת,
יחסו שעות הוראה ויקטי את ההוצאה להורי התלמידי ולפיכ הביקורת
ממליצה כי נושא אופ הזמנת הטיולי הבית ספריי ייבדק מחדש.
)סעי  9בדוח(.
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