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מתקני משחקי בעיר מעקב
דוח מבקר העירייה מס' 23
הניהול של מתקני משחקי באתרי ציבוריי בעיר היה בתחו האחריות של אג
שפי"ר בעירייה ולאחר השינויי הארגוניי מחלקות אג "שפי"ר הועברו למסגרת
של אג ההנדסה .רק בשנה האחרונה המחלקה לגני ונו הועברה למסגרת
הארגונית של האג לאיכות הסביבה.
מתקני משחקי נמצאי בעיקר בגני ציבוריי ובגני ילדי.
על מתקני משחקי חלה חובת עמידה בתק הישראלי מס .ת.י 1498 .על עדכוניו.
תק זה חל על המתק בכל מחזור "חייו" ,לרבות ייצורו ,התקנתו ותחזוקתו
השוטפת .החוק הישראלי מסמי" את שר התעשייה והמסחר להכריז על מוצר
מסוי כעל מוצר שלגביו חלה חובת שמירה על תק רשמי .מתקני משחקי כלולי
בהכרזה כזו ,וחלה עליה חובת תק רשמי .התק הישראלי ת"י  1498מגדיר את
כלל הדרישות והתנאי שעל מתק משחקי למלא.
על פי הערכת האחראי על הנושא בעירייה ,היו מותקני בכפר סבא כ 300 #
מתקני משחקי מסוגי שוני )נכו למועד עריכת הביקורת#מחצית השנייה
של .( 1999
הטיפול ביישו התק הישראלי לגבי מתקני המשחקי התחלק בי שני יחידות
,שבזמנו היו שייכות לאג שפי"ר וכיו אחד במסגרת אג ההנדסה והשנייה
במסגרת האג לאיכות הסביבה:
• למחלקת גני ונו אחריות למתקני המשחקי הנמצאי בכ 80 #גני
הציבוריי בעיר )נכו למועד עריכת הביקורת#מחצית השנייה
של .( 1999
• למחלקת התחזוקה אחריות לכאורה על מאות מתקני משחקי בכ  90 #גני
ילדי)נכו למועד עריכת הביקורת#מחצית השנייה של .( 1999
להל ממצאי הביקורת כפי שפורסמו בדוח השנתי מס' : 23
מתקני משחקי בגני הילדי היו באחריות מחלקת התחזוקה .המתקני מוצבי
כאמור ב  95 #גני ילדי .באופ מעשי ,מנהל מחלקת התחזוקה לא היה עוסק כלל
בנושא של מתקני המשחקי בגני הילדי.
מסקנת הביקורת היתה כי נכו למועד עריכת הביקורת לא היה ג כל גור אחר
המנהל והמטפל באופ שוט במתקני המשחקי בגני הילדי .לדעת הביקורת
האחריות היתה של מנהל אג שפי"ר ומנהל מחלקת התחזוקה.
מתקני המשחקי בגני הציבוריי היו מנוהלי באופ שיטתי ורצי במסגרת
מחלקת גני ונו .הדבר בא לידי ביטוי במינוי מנהל אחראי ,הקצאת צוות ייעודי
לתחזוקה וניהול המידע )ג מידע ניהולי כמו רשימת הגני הציבוריי וצילומי
מתקני המשחקי וג מידע ייעודי  #התק והוראותיו וכו'(.
לעומת כל אלה ,למתקני המשחקי בגני הילדי אי כיו כל ניהול ו/או מעקב
שוט ושיטתי.
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מלבד הגדרת האחריות הניהולית הכללית )מעי "אחריות מיניסטריאלית"( של
מנהל אג שפי"ר ,אי בפועל ניהול של הנושא במצב הנוכחי ,אי אחראי ישיר
לנושא ,ואי למעשה ניהול תחזוקה של מתקני המשחקי בגני הילדי.
לנוכח מצב זה ,תמוה מדוע אי כוללי ג את תחזוקת מתקני המשחקי בגני
הילדי במסגרת תחו האחריות של מחלקת גני ונו .הלא למחלקת גני ונו
יש את כל התשתית ,לרבות ידע ,כוח אד מקצועי ,ניסיו והסמכה ,על מנת
לאפשר תחזוקה נאותה של מתקני המשחקי בגני הילדי) .אולי צרי" לתגבר
במידה מסוימת את צוות התחזוקה בכוח אד מקצועי תגבור היכול להתבצע ג
בניוד עובדי ממחלקת תחזוקת מבני(.
הביקורת רואה בחומרה את התמשכותו של המצב הקיי ,בו יש הזנחה ,חוסר
טיפול והעדר אחריות בנושא כה חשוב וממליצה לפעול בהקד להגדרה וליישו
אחריות ניהולית ומקצועית הולמת לנושא מתקני המשחקי בגני ילדי.
הביקורת ממליצה לשקול באופ ענייני את הכללת כל הנושא של מתקני משחקי
למסגרת ניהולית אחת וזאת במטרה להבטיח יעילות גבוהה בתפעול הנושא
ובניצול המשאבי הקיימי כבר  ,כגו ידע ,כוח אד ,זמ וכס.
לגבי מחלקת גני ונו:
במועד עריכת הביקורת נעשו כל פעילות תחזוקת מתקני המשחקי )לרבות בדיקות
תקופתיות( במחלקת גני ונו ללא כל תכנית עבודה.
לדעת הביקורת אי כל צור" בהשהיית הכנת תכניות העבודה מנימוקי שוני.
הביקורת ממליצה להפעיל בהקד תכניות עבודה שיטתיות לנושא .במש" הזמ ע
צבירת ידע וניסיו נוספי ראוי ונית כמוב לשפר תוכנית זו ושיטות הניהול
והמעקב.
צוות תחזוקת מתקני משחקי בגני הציבוריי מדווח על ביצוע הפעילות ,א"
זאת ברמה ירודה ביותר .הדיווח אינו שיטתי ,אינו רצי ,והוא נעשה על טופס ידני
בעיצוב של "טרו טיוטה".בדיווח ,הכתוב בעפרו ובצורה מרושלת ,רשו כי נעשה
טיפול בג מסוי ,א" מעבר לכ" אי כל מידע איזה מתק טופל ,מה הטיפול ,מי
המדווח ,מתי דיווח וכו'.כצפוי לגבי "דו"ח" כזה ,אי עושי איתו מאומה.
הביקורת ממליצה להפעיל בהקד דיווח נאות ,לרבות שיטת הדיווח ,אמצעי
הדיווח ,תדירות ,תכני הדיווח והמש" הטיפול בדיווח.
הצוות אמור לבצע בדיקה חודשית לכל מתק בכל ג .לדברי מנהל המחלקה אכ
מבצעי בדיקה כזו ,א" בהעדר כל תכנית לכ" וכל מסמ" המתעד בדיקה זו ,הרי
שכאילו לא נעשתה.
הביקורת רואה במצב זה ליקוי מהותי וממליצה לתק זאת בהקד.
אי כל נוהל לניהול ולתפעול מער" מתקני המשחקי.
הביקורת רואה בכ" ליקוי וממליצה לערו" בהקד נהלי כאלה ,שישמשו
כמסגרת לניהול הפעילות.
במחלקת גני ונו היתה קיימת רשימה של כל הגני הציבוריי בעיר; לכל מתק
משחקי בכל אחד מהגני הציבוריי קיי במחשב צילו .ע זאת ,לא היה מספר
או ש או כל סימו אחר לכל מתק לזיהויו החד  #ערכי ולניהול המידע לגביו .אחד
הביטויי לכ" :לא היה ידוע בודאות כמה מתקני משחקי יש בס" הכל ,בכל
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הגני הציבוריי!!
כאמור ,ג הדיווח על ביצוע תחזוקה או תיקוני למתקני משחקי נעשה בחת" של
ג וללא פירוט באיזה מתק בדיוק בוצע הטיפול.
הביקורת רואה ליקוי מהותי בהעדר הניהול של מתקני המשחקי בחת" של מתק
בודד.
הביקורת ממליצה לפעול בהקד למת זיהוי לכל מתק ולנהל לגביו את כל
הנתוני ,לרבות נתוני התחזוקה השוטפת והתקופתית.
לגבי מחלקת תחזוקת מבני ציבור:
המצב בעת עריכת הביקורת היה שלמעשה לא היה קיי כל ניהול לגבי מתקני
המשחקי בגני הילדי של העירייה.
הביקורת רואה בחומרה העדר אחראי ישיר לנושא או לחילופי אי מת פתרו יעיל
אחר ,כמו הכללת הנושא במסגרת אחריות מחלקת גני ונו .הביקורת ממליצה
לפעול בנמרצות ולאלתר לתיקו ליקוי מהותי זה.
בי השני  1994עד  1999הוחלפו  39מתקני שלא היו ראויי לשימוש .א" בעת
הביקורת עדיי היו מתקני רבי שאינ עומדי בתק ,א" לא הוחלפו מחוסר
תקציב וזאת למרות שהשימוש בה כרו" בסיכו רב ובפגיעה גופנית.
בשלהי שנת  1999בוצעה על ידי מכו התקני בדיקה שנתית בכל מתקני
המשחקי בעיר ,ג בגני הציבוריי וג בגני הילדי.
להל עיקרי הממצאי:
מקו המתקני

כמות מתקני
משחקי שנבדקו

110
גני ילדי
74
גני ציבוריי
184
ס הכל
1999
הנתוני בטבלה נכוני לסו! 1999

כמות מתקני
שנמצאו אסורי
לשימוש

אחוז מתקני אסורי
לשימוש

47
28
75

43%
38%
41%

המש" הבדיקה ע"י מכו התקני הושלמה במר .2000 .להל מצב המתקני
למשחקי ילדי מעודכ למר: 2000 .
מקו המתקני

כמות מתקני
משחקי שנבדקו

כמות מתקני
שנמצאו אסורי
לשימוש

אחוז מתקני אסורי
לשימוש

גני ילדי
גני ציבוריי
ס הכל

410
351
761

143
128
271

35%
37%
36%

יוצא איפוא כנכו למר 271 ,2000 .מתקני למשחקי ילדי ,בגני ציבוריי ובגני
ילדי שה  36%מכלל המתקני בעיר היו אסורי לשימוש.

260

להל התפלגות מתקני המשחקי שנבדקו במר 2000 .למתקני פשוטי
ולמתקני משולבי :
המתקני

ס" הכל

כמות מתקני לכל סוג
פשוט

משולב

גני ילדי

(88%) 393

(12%) 52

(100%) 445

גני ציבוריי

(86%) 295

(16%) 57

(100%) 352

ס הכל

(86%) 688

(14%) 109

(100%) 797

מתו"  52מתקני משולבי בגני ילדי ,33 ,שה  ,63%היו על פי הבדיקה
מסוכני ואסורי לשימוש.
מתו"  57מתקני משולבי בגני ציבוריי  ,39שה  ,69%היו מעל פי הבדיקה
מסוכני ואסורי לשימוש.
מסקנות :לנוכח ממצאי אלה ,הביקורת הגיעה למסקנה כי מצב מתקני
המשחקי הינו חמור ביותר וזאת במיוחד בגני הילדי של העירייה ,א" ג בגני
הציבוריי.
הביקורת המליצה:


למנוע באמצעי אפקטיביי ולאלתר שימוש בכל מתק שנמצאו
בו פגמי קריטיי )אשר הופכי את השימוש בו למסוכ(.



לתק בהקד רק את הראוי ונית לתיקו )באופ שיכשירו
לשימוש לפי דרישות התק(.



להחלי מתקני שאסורי לשימוש במתקני חדשי תקניי.

מנהל אג שפי"ר ,הודיע לביקורת כי מייד ע קבלת ממצאי בדיקת מכו התקני
הוחל בתיקו הליקויי ע"י תיקו והחלפת מתקני בגני הציבוריי וה בגני
הילדי .לדבריו,אז ,עבודות התיקו נמצאו בשלבי סיו.
ביטוח  :העירייה שילמה כל שנה סכומי נכבדי כדי להבטיח כיסוי ביטוחי
לשוהי ומבלי במקומות ציבוריי ,כולל למשתמשי במתקני משחקי בגני
ציבוריי ובגני הילדי.
הביקורת ביקשה לבדוק א ביטוח זה תק ג במקרה שהשימוש הינו במתק לא
תקני או במתק שנמצאו בו פגמי חמורי הפוסלי אותו לשימוש.
בעקבות זאת פנו מנהל מחלקת גני ונו ומנהל אג שפי"ר ,דאז ,אל הממונה על
הביטוחי בעירייה )סג גזבר העירייה( לקבלת תשובתו ביחס לתקפות הביטוח
לגבי מתקני מסוכני או לא תקניי .עד מועד כתיבת דו"ח זה לא נתקבלה כל
תשובה לשאלות הנ"ל ,ולכ יש להניח שהביטוח אינו מכסה מקרי כאלה.
לדעת הביקורת ,עד לפתרו סוגיה זו של תקפות הביטוח יש להתייחס למתקני
לא תקניי כאילו אינ מבוטחי ,ולפיכ" למנוע לחלוטי שימוש במתקני אלה.
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ההתקשרות ע מכו' התקני לבדיקה השנתית ואופ' ביצועה
העירייה שכרה את שרותי מכו התקני הישראלי ,לביצוע הבדיקה השנתית
במתקני המשחקי בגני הציבוריי ובגני הילדי על פי המוגדר בתק הישראלי
מס' .1498
מבקר העירייה בדק את הלי" ההתקשרות ומסקנתה כי ההלי" היה לקוי ונוגד את
כללי המינהל התקי ,וזאת מהטעמי הבאי :


לא נער" כל מכרז לביצוע העבודה ולא נתבקשה א הצעה נוספת מכל גור
שהוא .לא פורסמה בשו מקו בקשה לקבל הצעה מעי זו.



יצויי כי לאחר ביצוע העבודה בידי המכו ,בא מנהל אג שפי"ר ,דאז,
בדברי ע החברה למשק ולכלכלה ומצא כי החברה באמצעות מהנדס
מוסמ" ומורשה לביצוע בדיקות שנתיות כאלה ,מסוגלת ומוכנה לבצע
בדיקות מעי אלה .יודגש ,כי לדברי מנהל אג מחירי הבדיקות ע"י החברה
כפי שהוא קיבל בהצעת מחיר ,נמוכי בעשרות אחוזי מהמחירי שגבה
מכו התקני .הצעת החברה  200 :ש"ח לבדיקת מתק .יתרה מזאת,
החברה מוכנה ומסוגלת ג לבצע תיקוני של הליקויי שנמצאו בבדיקות,
ובמקרה זה מוחזר מלוא התשלו עבור הבדיקות ,כ" שמחיר בפועל יכול
להיות אפס .בפועל עלתה בדיקת מתק על ידי המכו  ,3 585היינו בכ3 400#
יותר לכל מתק .בדיקות  184מתקני עלתה  92אל ש"ח ועוד  17%מע"מ.
המכו בהצעתו המקורית לעירייה נקב במחיר של  1,000ש"ח לכל מתק
לביצוע הבדיקה השנתית .על פי הצעת המכו אי כל הבדל א מדובר
במתק פשוט ,כמו נדנדה פשוטה ,או במתק מורכב ומשולב .בעקבות משא
ומת שנוהל ע המכו ,שינה המכו את צורת הצעתו ,והציע
בתארי"  9במאי  1999מחיר כולל בס"  92,000ועוד מע"מ ,דהיינו
כ  108,000 #ש"ח ,לביצוע הבדיקה השנתית של כ  200 #מתקני משחקי
בעיר )בגני ציבוריי ובגני הילדי(.
ג בהצעה זו לא פורט כמה מתו" המתקני יהיו מתקני פשוטי וכמה ה
מורכבי ומשולבי .המחיר הממוצע על פי הצעה זו הינו  538ש"ח למתק.
בהצעה זו של המכו צויי מש" הזמ הנדרש לביצוע ב  90 #יו ) 3חודשי(.
מנהל אג שפי"ר  ,דאז ,העביר בתארי"  25באוקטובר  1999למכו מכתב,
ובו הוא מזמינ לבצע את הבדיקה השנתית עפ"י הצעת
מתארי"  9במאי  .1999על פי מכתב זה " הזמנה רשמית תצא בהקד ולאחר
שנבצע את כל ההליכי הדרושי".
מנהל אג שפי"ר מציי עוד ,כי "יש אישור המנכ"ל לבצע את העבודה".
המנכ"ל אכ העביר למנהל אג שפי"ר הנחייה כזו ,המתבססת על הסכמת
הגזבר לבצע את העבודה ב  1999 #על חשבו תקציב .2000

מלבד ההצעה הכוללת של המכו לביצוע הבדיקות לא נחת כל הסכ התקשרות
המפרט את תנאיה ומרכיביה ,וא לא נמצאה כל הזמנה רשמית מטע העירייה
אל המכו לביצוע העבודה.
כמו כ ,לא הוגדרה רשימת המתקני הספציפית לבדיקה.
לא הוגדר מה העירייה תקבל בתמורה )איזה סוג וכמה דו"חות( ,לא הוגדרו תנאי
התשלו המדוייקי )בהצעת המכו שנרש "התשלו יבוצע ב  5תשלומי
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שווי" הא  5תשלומי חודשיי או אולי דו חודשיי ? ממתי יחלו
התשלומי וכו'?(
המכו ער" את בדיקת המתקני בחודשי נובמבר ודצמבר ) 1999ממחצית נובמבר
ועד השבוע השלישי של דצמבר( .הבדיקה ערכה כ  6 #שבועות  #פחות ממחצית
הזמ שנכתב על ידי המכו בהצעתו.
הביקורת תמהה א הזמ הקצר הינו ביטוי ליעילות ראויה לציו ,או שמא הערכת
הזמ המקורית של  90יו הייתה מלכתחילה מופרזת ,ויש לה קשר להצעת
המחיר המקורית ולהצעת המחיר המתוקנת.
המספר הכולל של המתקני שנבדקו הינו  189לעומת  200מתקני מוערכי על
פי ההצעה ) .(94.5%הא מספר  189הוא כל המתקני בגני הציבוריי ובגני
הילדי ? אי לביקורת תשובה לכ" ,בהעדר ניהול כמות המתקני בעירייה .ע
זאת ,על פי הערכת מנהלי אג שפי"ר ומחלקת גני ונו יש בעיר מאות מתקני
משחקי .לפי כל פרשנות אפילו השמרנית ביותר  184אינ "מאות".
ראוי להדגיש ,כי מתו" המתקני שנבדקו נכללי  115מתקני ב  23גני ילדי
בלבד)!( )הא ב  72גני ילדי אי ולו ג מתק משחקי אחד?(
בגני הציבוריי נבדקו רק  74מתקני ב  (!) 19גני בלבד )!( זאת מתו" (!)83
גני ציבוריי ,שלדברי מנהל מחלקת גני ונו ברוב מוצבי מתקני משחקי.

הביקורת רואה בהעדר המידע החיוני הנ"ל  :כמה מתקני משחקי עדיי
לא נבדקו כלל וכמה מתקני משחקי פועלי ללא שגור בעירייה מתייחס
אליה או א יודע על קיומ ,כליקוי חמור ביותר ,הראוי לתיקו מיידי וללא
כל דיחוי!
רוב המתקני שנבדקו ג בגני הילדי וג בגני הציבוריי הינ מתקני
פשוטי )יחידת משחק בודדת( ומיעוט מתקני משולבי ,כפי שמוצג להל :
התפלגות מתקני המשחקי שנבדקו לפשוטי ולמשולבי
המתקני
גני ילדי
גני ציבוריי
ס" הכל

נכו לסו 1999

כמות מתקני לכל סוג
משולב
פשוט
(15%) 17
(85%) 98
(18%) 13
(82%) 61

(100%) 115
(100%) 74

(16%) 30

(100%) 189

(84%) 159

ס" הכל

לנוכח ממצאי אלה ראוי לשקול בחינה נוספת ע המכו להצדקת מחירי
הבדיקה.
לכל מתק שנבדק ציר המכו דו"ח ספציפי המפרט את מהות הבדיקה ,את מהות
הליקויי ואת חומרת .זיהוי המתק הינו על פי ש הג הנבדק .כאמור ,אי כיו
בעירייה זיהוי יעיל למתק הספציפי )מספר סידורי ,ש ייחודי וכדומה(.
פרט לדו"ח הספציפי בחת" המתק היחיד לא הגיש המכו כל דו"ח מסכ ומרכז
לבדיקתו .לא הוגשה כל סטטיסטיקה והערכת הממצאי בראייה כוללת.
אג שפי"ר לא תבע דו"ח כזה ולא הבטיח זאת בתנאי ההתקשרות ,שכאמור היו
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שטחיי ביותר.אג שפי"ר א לא מצא לנכו לבצע בעצמו ניתוחי סטטיסטיי
והערכת הממצאי.
לנוכח כל המתואר לעיל ,הביקורת הגיעה למסקנה כי הלי" ההתקשרות ע
המכו) ,לרבות הגדרת התמורה שהעירייה הייתה צריכה לקבל ודר" בקרת
התמורה שנתקבלה בפועל( ,היה לקוי.
הביקורת המליצה לפעול בהקד לבחינת התהליכי וההחלטות בקשר
להתקשרות זו ולהתקנת נוהל הול שיבטיח אי הישנות דר" ניהול זו.
כמו כ ,המליצה הביקורת לשקול אפשרות לדרוש מהמכו הפחתת סכו החיוב
עקב אי ביצוע מלא של ההתחייבות על פי הצעתו.
בנוס ,ראוי לשקול לתבוע מהמכו להפחית את המחיר לבדיקת מתק ,למול
המחיר הנמו" לעי שיעור של החברה למשק ולכלכלה.
מומל 0כי בעתיד הבדיקות תבוצענה דר" החברה למשק וכלכלה או כל גור אחר
אשר יבחר בהלי" תקי על פי המחיר הזול ותמורה מרבית שהעירייה תקבל עבור
כספה.
בתקציב אג שפי"ר בלטה העדיפות הנמוכה לנושא מתקני משחקי .עצ הצור"
לבצע בדיקה שנתית של מתקני המשחקי מתקציב השנה שלאחריה אומרת
דרשני.
ראוי לשי לב לעובדה כי בשנה הקודמת ) (1998לא בוצעה כל בדיקה שנתית,
עובדה המהווה הפרה של דרישות התק והתעלמות מהחיוני לשמירת בטיחות
המתקני.
הביקורת המליצה לפעול בנמרצות ובהקד לתכנו התקציב של הנושא באופ
שיבטא באופ ריאלי את הצרכי ואת חשיבותו הרבה של נושא תקינות ובטיחות
מתקני המשחקי לילדי .כמו כ ,נדרשת הגדרת סדר עדיפויות הול ,שיאפשר
את מימושו המלא של אותו תקציב מתוכנ.
סיכו
1.

המער" הארגוני
המער" הארגוני של נושא מתקני המשחקי לקוי ואיננו מבטיח ניהול
תקי.
הביקורת המליצה לפעול לאלתר לתיקו ליקוי זה.
2

שיטת התפעול
שיטת התפעול לקויה ומחייבת תיקו משמעותי.
הביקורת המליצה לפעול בהקד לתיקו הליקוי האמור כולל ג את
ניהול המידע בנושא.
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3

מצב מתקני המשחקי
לדעת הביקורת מצב מתקני המשחקי גרוע ומעורר דאגה .מתקני
רבי לקויי ,ומהווי סכנה למשתמשי בה  #ילדי ונערי
בעיקר.
לגורמי האחראי לנושא אי מידע מלא על כל המתקני ועל
מצב ותקינות.
הביקורת המליצה :

4



למנוע לחלוטי שימוש במתקני משחקי מסוכני.



לפעול לאלתר להוצאת מתקני מסוכני ולהחליפ
במתקני תקניי.



לפעול לאלתר להכנת בסיס נתוני רציני ושל של מתקני
המשחקי בגני הציבוריי ובגני הילדי ,שיאפשר ניהול
מציאותי של הנושא.

הביטוח של העירייה ביחס למתקני המשחקי ולמשתמשיה מוטל
בספק לנוכח השימוש במתקני לא תקיני.
הביקורת המליצה לפעול בדחיפות לבדיקת הנושא ולמציאת פתרו
לבעיה קשה זו.

5

ההתקשרות שאג שפי"ר ער" בזמנו,ע מכו התקני לבדיקה
השנתית של מתקני המשחקי בעיר לקויה מיסודה ויש בה פגמי
מהותיי.
הביקורת המליצה לבחו באופ מעמיק את תהליכי קבלת
ההחלטות ואת תהלי" ההתקשרות .כמו כ ,המליצה הביקורת
לפעול להתקנה ולהפעלה של נהלי שיבטיחו הלי" תקי בעתיד.

6

הניהול התקציבי של נושא מתקני המשחקי לקוי ואינו נות מענה
לצרכי האמיתיי ולא לסדר הקדימויות שהנושא ראוי לו.
הביקורת המליצה לתק את אופ ניהול התקציב ,על ידי ביצוע
הערכת סיכוני וניתוח ומת עדיפות הולמת לנושא כה חשוב.

ממצאי ביקורת המעקב:
מאז פרסו דוח הביקורת בנושא ,בוצעו במחלקת גני ונו פעולות משמעותיות
רבות המתייחסות לתחו בטיחות ותקינות מתקני המשחקי בגני הציבוריי
בעיר.
יצויי כי הטיפול במתקני המשחק בגני הציבוריי בעיר נמצא בראש סדרי
העדיפויות של מחלקת גני ונו ושל מנהלה ,ומקבל התייחסות רצינית ומתאימה
למרות הבעיות התקציביות ובעיות כוח האד הקיימות במחלקה.
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הפעולות אשר בוצעו בשני האחרונות:
• בדיקות חודשיות מבוצעות על ידי ארבעת מנהלי האזורי במחלקת גני
ונו ,וע"י מנהל המחלקה ,וזאת לאחר חלוקת העיר לחמישה חלקי.
• מתבצע רישו הבדיקות החודשיות ומעקב.
• תיקוני שוטפי ופשוטי מתבצעי על ידי אחד ממנהלי האזורי וצוותו,
אשר מצויידי בציוד מתאי אשר נרכש עבור לצור" כ".
• תיקוני מסובכי כמו החלפת מגלשות או גשרי וכו' מופני אל החברות
המייצרות את המתקני הללו.
• במהל" השנה יש עשרות תיקוני קלי המתבצעי על ידי עובדי מחלקת
גני ונו בעצמ.
• דיווחי על תקלות במתקני המשחקי בגני הציבוריי ,מתקבלי
בעקבות הבדיקות החודשיות ובעקבות קריאות מוקד מתושבי.
• מחלקת גני ונו ביצעה בדיקה שנתית נוספת של כל מתקני המשחק בשנת
 2002על ידי מכו התקני כפי שמחייב החוק .בבדיקת מחירי שנערכה
הצעות המחיר של מכו התקני היו הנמוכות ביותר ולכ הוא זה שנבחר
לביצוע הבדיקות בשנת  . 2002בשנת  2003לא בוצעו בדיקות מוסמכות של
מתקני המשחקי.
• בשנת  2004מחלקת גני ונו נערכת לערו" בדיקות שנתיות נוספות על ידי
מהנדס מורשה אשר קיבל הוסמ" לכ" ממכו התקני .תחילת עבודתו תהיה
ברבעו הראשו של  , 2004לאחר אישור ההזמנה בגזברות העירייה.
• במחלקת גני ונו בוצע מיפוי מדוייק של כל מתקני המשחק בגני
הציבוריי וכול רשומי בצורה מסודרת.
• משנת  2000הוצאו והוחלפו מתקני ישני ולא בטיחותיי במתקני
חדשי .כמו ג הותקנו מתקני חדשי בעלות של מאות אלפי שקלי
במקומות הבאי:
ג משכנות ,ג המפלס ,ג כנרת ,ג ברח' דניאל ,ג הגדנע ,ג אורט ,ג דלפט,
ג קולנוע עמל ,ג החלו ,.בית הסטודנט ,ג אלר ,ג גאולי ,ג ברנוב ,ג דב
הוז ,ג מגיני ,ג עליה ,ג הרצפלד ,ג הדרי א' ,ג תשלוז דרו,
מתנ"ס גלר ,ג קפל ,ג החורשה ,ג בנה בית" ירמיהו ,ג יקשטד ,ג שועלי
שמשו ,ג דולב ,ספורטק ,ג מצקי ,ג דבורה הנביאה ,שכונת ב.מ10) 2.
מתקני( ,שכונת ב.מ 2) 4.מתקני( ,ג שפירא ,בית לזרוס.
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• משנת  2000בוצעו תיקוני משמעותיי על פי דוחות מכו התקני
במקומות הבאי:
ג אלתרמ ,ג גיבורי ישראל ,ג נחשו ,ג אלי כה ,ג תקומה ,שכונת ב.מ,1.
ג דבדב הכפר ,ג גלר ,ג פיירברג ,ג רו העיר ,ג שפרינצק ,ג סנהדרי ,ג
הדרי ג' ,חורשת התשעה ,תשלוז צפו ,ג תרי עשר וג מיכה.
• משנת  2000הוצאו ונזרקו המתקני במקומות הבאי :חורשת סירקי ,חנה
סנש ,תשלוז מרכז ,רח' חרצית ורח' התאנה.
בכל שנה העירייה ,באמצעות מחלקת גני ונו ,משקיעה כ 2 300,000
בשיקו והחלפת מתקני משחק בגני הציבוריי בעיר.

