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ניקיון בתי ספר
כללי
ניקיון מוסדות החינוך בעיר כפר סבא מבוצע באמצעות חברת הניקיון פ .ה.1
חוזה ההתקשרות בין עיריית כפר סבא לחברת הניקיון פ .ה ,נחתם ביולי  2015לתקופה של 3
שנים .כמות שעות הניקיון המוקצת לכל מוסד ,נקבעה בהתאם לגודלו.
חברת הניקיון פ .ה ,מעסיקה שני מפקחים במשרה מלאה בשכר )מר א .ב ,שהינו מפקח מטעם
חברת הניקיון פ .ה ,מתחילת ההתקשרות ומר מ .ע ,שהחל את עבודתו בשנת  ,(2017המפקחים על
עבודת עובדי הניקיון .רוב עובדי הניקיון אינם מועסקים ישירות על ידי חברת הניקיון פ .ה ,אלא
מועסקים על ידי שני קבלני משנה שלה.
הגופים האחראים בעיר לניקיון מוסדות חינוך:
א .מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה  -מנהל מחלקת ניקיון העיר הינו הגורם האחראי על
ניקיון מוסדות הציבור מטעם העירייה מאז שנת .2012
מר ר .נ ,משמש כסגן מנהל המחלקה .בנובמבר  2015גויס למחלקת הניקיון מפקח חדש,
מר ח .ק ,במטרה לספק פיקוח במשרה מלאה על נושא הניקיון במוסדות החינוך.
ב .אגף החינוך באמצעות אבות הבית והמנהלות/ים במוסדות החינוך  -אחראים על ביצוע בקרה
על הניקיון שמבוצע כולל פיקוח על העובדים והקצאת החומרים והם צריכים להגיש דוח
חודשי מפורט באופן יומי בנוגע למצב הניקיון בבית הספר.
ג .מחלקת תחזוקת מבני ציבור באגף הנדסה – אחראית על כל נושא התחזוקה במוסדות החינוך
)שירותים דולפים ,ברזים דולפים וכו'(.
ד .מחלקת גנים ונוף באגף איכות הסביבה – אחראית על השטחים המגוננים במוסדות החינוך.
במסגרת ביקורת זו נבחנו רק אספקטים הקשורים למחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה ולאגף
החינוך באמצעות אבות הבית והמנהלות/ים במוסדות החינוך בלבד.

מטרה
לבחון את מידת יישום ההסכם שנחתם ביולי  2015בין עיריית כפר סבא לחברת הניקיון פ .ה– ,
קבלן הניקיון בהיבטי ניקיון בתי הספר )ללא אולמות הספורט( לרבות:
א .בחינה מדגמית של עמידת קבלן הניקיון בשעות הניקיון שהוקצו לכל מוסד.
 1שם החברה נמצא בניירות העבודה של הביקורת
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ב.
ג.

ד.
ה.

בחינה מדגמית של היקף ואיכות יישום המפרט הטכני – פרק ג' בהסכם ההתקשרות.
בחינת רמת שביעות הרצון של הנהלות מוסדות חינוך שנבחרו באופן מדגמי משירותי הניקיון.
מנהל מחלקת ניקיון ומנהלת אגף החינוך הציעו לדגום מוסדות חינוך שאצלם קיימת אי
שביעות רצון לגבי שירותי הניקיון.
בחינת הפיקוח על ניקיון מוסדות הציבור המבוצע בפועל ,על ידי אבות הבית והמנהלות/ים
בבתי הספר ועל ידי מחלקת הניקיון בעירייה.
בחינת עמידה בסעיפים נוספים בחוזה ההתקשרות.

שיטת העבודה
א.
ב.
ג.
ד.

עריכת פגישות עם גורמים רלוונטיים.
סקירת הסכמים והוראות הרלוונטיים לנושא ניקיון מוסדות חינוך.
בחינת יישום המפרט הטכני על ידי חברת הניקיון פ .ה –,קבלן הניקיון ,במדגם בתי ספר.
שאלון שביעות רצון ב 4-בתי ספר.

היקף הבדיקה
א .נערכו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה:
 (1מר ר .א ,מנהל המחלקה לניקיון העיר;
 (2מר ר .נ ,סגן מנהל המחלקה לניקיון העיר;
 (3מר ח .ק ,מפקח ניקיון מוסדות חינוך;
 (4גב' א .פ ,מנהלת אגף החינוך בעירייה;
 (5מר י .ל ,סגן מנהלת האגף ומנהל המחלקה;
 (6גב' א .ל ,מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים וממלכתיים דתיים;
 (7גב' ש .ז ,אגף החינוך;
 (8גב' א .ג .ד ,סגנית הגזבר ומנהלת חשבונות ראשית.
ב .נערכו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך להלן:
 (1בי"ס יסודי ר -2מנהלת בית הספר ו 2-אבות הבית של בית הספר.
 (2בי"ס יסודי ג – 2מנהלת בית הספר ואב הבית.
 (3חטיבת הביניים ש – 2מנהל בית הספר ,סגנית מנהל בית הספר ואב הבית.
 (4חטיבת הביניים ש – 2מנהלת בית הספר ואב הבית.
 2שמות בתי הספר נמצאים בניירות העבודה של הביקורת
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מוסדות החינוך נבחרו על ידי הביקורת ולאחר התחשבות במידע )כגון :גודל מוסד החינוך,
ותק מנהלת בית הספר במוסד החינוך( שהתקבל מהנהלת אגף החינוך וממנהל מחלקת ניקיון
בעירייה.
ג .נסקרה הגדרת התפקיד של אב הבית  /איש התחזוקה בבית הספר – סעיף תקציבי
 1.611000.110מטעם משרד הפנים ,מנהל השלטון המקומי ,האגף לכוח אדם ושכר ברשויות
המקומיות.
ד .נסקר חוזה ההתקשרות שנחתם ביולי  2015בין עיריית כפר סבא לחברת הניקיון פ .ה.,
ה .בבתי הספר שנדגמו ,נבדקה:
 (1רמת שביעות הרצון הכללית של אב הבית ומנהל/ת בית הספר משירותי הניקיון.
 (2עמידה )מדגמית( בסעיפי חוזה ההתקשרות של חברת הניקיון פ .ה ,במוסדות החינוך
שנסקרו.

עיקרי ממצאים
 .1רמת שביעות הרצון משירותי הניקיון והפיקוח במוסדות החינוך
 .1.1משביעות רצון גורמי מפתח בבתי הספר שנבדקו במסגרת המדגם )נכון ל (3.2017-עולה כי:
רמת שביעות הרצון עומדת ברמה הכללית בין רמה נמוכה לבינונית .ראו פירוט בטבלה בפרק .4
המלצה:
יישום הסכם ההתקשרות של העירייה עם חברת הניקיון פ .ה ,אינו מבוצע ככתבו וכלשונו תוך
ביצוע פיקוח ובקרה אפקטיביים על יישומו.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א.

ב.
ג.

מנהלי מוסדות החינוך אמורים לתעד ולאשר בחתימתם או באמצעות מי שמונה מטעמם
בטופס המיועד לכך את כל סוגי הליקויים שהתרחשו מידי יום בחודש העבודה ,כדי
לאפשר קיום בקרה יעילה .ברוב הטפסים שהתקבלו בתקופת הבדיקה ,אושר הטופס ללא
ציון של הערות כלשהן.
לאב הבית במוסדות החינוך תפקיד מכריע בהשגת ניקיון ברמה הנדרשת מעצם זה שהוא
נמצא בשטח ורואה את העובדות במהלך עבודתן .באותם מוסדות שהאמור מתבצע
כאמור ,היקף התלונות מזערי.
הפעילות בבתי הספר היסודיים השתנתה ממועד חתימת ההסכם עם הקבלן באופן
שנוספה פעילות רבה בשעות הצהריים )צהרונים( ובשעות הערב )חוגים ופעילויות נוספות
שהוכנסו ע"י העירייה למוסדות החינוך כגון :קורס נהיגה מונעת( .כתוצאה מכך ,הניקיון
המבוצע בשעות הבוקר בבית הספר מושפע מהפעילות המתקיימת בבתי הספר אחרי
שעות הפעילות של המנקים.
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ד.

ה.

ו.

בהקשר של סעיף  9בטבלה לעיל 3בנושא עמידת החברה באיסור השימוש בצינור כיבוי אש
לניקיון בזמן פגרות ,ביקשה מחלקת ניקיון בחודש מאי מהגב' ש.ז מאגף החינוך שתנחה
את אבות הבית לדאוג לפיתרון חלופי כגון :התקנת ברז שיאפשר מילוי מים וזאת כדי
שלא יצטרכו להשתמש בצינור כיבוי אש.
בהקשר של סעיף  15בטבלה לעיל 3בנושא רמת שביעות הרצון מתדירות הקפצת אב הבית
למוסד החינוך בשל השארת אורות דלוקים  /אי נעילת שערים ,ב-ג 4וב-ר 4ספציפית בהן
הועלתה הבעיה ,החליפו צוות ומאז לא ידוע לנו על בעיות בסגירת חלונות ואורות .בכל
בית ספר מסיימות עובדות הניקיון את העבודה לרוב עד  19:00ולעיתים אף עד 21:00
אבל זה לא קבוע ולכן עובדי הניקיון לא בהכרח יכולים לסגור את בית הספר כי הם לא
האחרונים שנשארים בבית הספר .חשוב לציין כי החל מתחילת שנת הלימודים ב,9.2016-
התקיימו מפגשים באותם בתי ספר שבהם מתקיימת בבית הספר פעילות כמתנ"ס שכונתי
)לא בבתי הספר שנדגמו( ,כדי לחדד את הגורם שעליו האחריות בנושא שהוא הגורם
שעוזב אחרון את בית הספר.
מאז כניסתו של מפקח מחלקת ניקיון במוסדות החינוך ,מתבצעת ביקורת יומית בכמה
מוסדות חינוך לפי תוכנית עבודה שלו בדגש על מוסדות חינוך בעייתים ובהתאם לצורך
ניתנים קנסות יומיים .בשנת הלימודים הקודמת ניתנו קנסות בגובה של כ₪ 70,000-
והוחלפו צוותי הניקיון בתיאום עם מנהלות בתי הספר.

תגובת אגף החינוך:

לגבי תגובת מחלקת הניקיון:
סעיפים א-ב :רמת שביעות הרצון משירותי הניקיון עומדת ברמה הכללית בין רמה נמוכה
לבינונית ,קרי אנשי הניקיון לא עושים עבודתם כראוי!
אנו מסתייגים מהטלת מלוא האחריות לניקיון הלא ראוי ,על מנהלי בתיה"ס ועל אבות הבית.
עובדי הניקיון אינם עושים עבודתם בצורה מקצועית ויסודית ומספר השעות המוקצות לניקיון
ומספר המנקים לא מספיק!
סעיף ג :הפעילות בבתיה"ס היסודיים שונתה בעקבות החלטת העירייה על הפעלת צהרונים וחוגים
בשעות אחר הצהריים והערב ע"י החברה לתרבות ופנאי.
סעיף ד :ש.ז מאגף החינוך ,איננה ממונה על אבות בית בבתיה"ס .אבות הבית הינם תחת אחריות
מחלקת התחזוקה .כל פתרון חלופי לצינור כיבוי האש חייב להיעשות ע"י מחלקת התחזוקה לרבות
מציאת מקורות המימון.
סעיף ה:
עדיין קיימות בעיות ותלונות על אי סגירת חלונות ואורות .סוכם שיהיה עובד קבלן מטעם אגף
הביטחון שיסגור את בתי הספר בכל ערב בסיור סגירת מוס"ח.
כללי :הפעילויות בבתיה"ס מתקיימות לאורך כל היום .מאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים
מסתובבים בכל מוסד חינוכי במשך כל יום.
החל משעות הצהרים משמש בית הספר כמרחב קהילתי המופעל ע"י החברה לתרבות ופנאי:
צהרונים ,חוגים ,תנועות נוער ועוד.
לאור הפעילות הקהילתית הענפה ,ופעילות הבוקר העמוסה ,נדרשת היערכות בהתאם.
נדרש לתת מענה לנושא הניקיון ולתגבר בשעות את המנקים .כמו כן ,יש לדאוג לתדרוך והנחיה של
כל עובדי הניקיון עצמם ובדיקה יסודית של מקצועיות ואיכות האנשים המועסקים במשימת
הניקיון.
 3הכוונה לטבלת ריכוז מדגם הטענות העיקריות שעלו במסגרת הפגישות בבתי הספר המופיעה בפרק  4.1בדוח
 4שמות בתי הספר נמצאים בניירות העבודה של הביקורת
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 .1.2שביעות רצון הנהלת אגף החינוך משירותי הניקיון אותם מקבלים מוסדות החינוך
בעיר )נכון ל:(3.2017-
מרבית בתי הספר שנבדקו במדגם מתלוננים כי רמת שירותי הניקיון אותה הם מקבלים נמוכה.
השטיפה בסיסית ,קיימת הצטברות של לכלוך נראה לעין ,שעות העבודה המוקצות לכל מוסד
חינוכי אינן מספיקות ביחס למוסדות חינוך מקבילים ,מבחינת גודל בערים אחרות ,שירותים לא
נקיים .ראו פירוט בסעיף  4.2להלן.
המלצה:
יישום הסכם ההתקשרות של העירייה עם חברת הניקיון פ .ה ,אינו מבוצע ככתבו וכלשונו תוך
ביצוע פיקוח ובקרה אפקטיביים על יישומו.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תגובה לסעיף א'  -בתחילת שנת הלימודים הנוכחית הועבר להנהלת אגף החינוך את ההסכם
המלא לרבות הסכם הגינון .אגף החינוך היה אמור להעביר לכל מוסדות החינוך את ההסכם
האמור .למיטב ידיעתנו ,משיחות שהתקיימו עם מס' מוסדות חינוך בהקשר זה ,אכן קיבלו
מוסדות החינוך את ההסכם המלא .מפקח מוסדות החינוך במחלקת ניקיון העביר את ההסכם
באופן פרטני לכל מי שביקש אותו ממנו.
תגובה לסעיף ב' – יש למחלקת הניקיון קשר קבוע עם בתי הספר שלגביהם יש תלונות חוזרות.
לא התרשמנו שיש יותר מכ  5-10בתי ספר מתוך  35בתי ספר לגביהם קיימות תלונות חוזרות
לכן ,תמוה שמדובר ב"-מרבית בתי הספר".
תגובה לסעיף ג'  -אני מזמין כל מנהלת להביא לידיעתי האישית כל אירוע חריג וכל תחושת
פחד לגבי מנהל העבודה של קבלן הניקיון .עוד אציין כי תלושי השכר של העובדות נבדקים
מדגמית מבחינת עמידה בתנאי החוק ע"י משכ"ל וע"י נציג מטעם אגף משאבי אנוש בעירייה.
תגובה לסעיף ה' – באותם מקרים שהמנקות עובדות ברצף ,הדבר נעשה לבקשת מנהלת בית
הספר.
תגובה לסעיף ז' – כמות שעות הניקיון המוקצית לכל מוסד חינוך נגזרת מהתקציב העירוני
שמאושר בהנהלת העיר .קיימים מקרים שבהם נוספו שעות לאחר בדיקה לגבי שינויים שחלו
בבתי הספר )כגון :תוספת כיתות ,גידול בכמות תלמידים וכו'(.
תגובה לסעיף ח' – כל קריאת מוקד המקושרת ע"י המוקד למחלקת ניקיון ,מגיעה לטיפול
המחלקה .מתקבלות בממוצע כ 4,000-קריאות מוקד בחודש מהן כמות התלונות בנושא ניקיון
מוסדות חינוך הינה מזערית .אני מבקש מהביקורת לשלוח אלי את רשימת כל הפניות למוקד
בנושא ניקיון שנסקרו מדגמית על ידה במטרה לבחון האם חלק מהתלונות לא שויכו לטיפול
מחלקת ניקיון .בנוסף ,הקשר הישיר שלנו מול בתי הספר מספק לנו תמונה מדויקת יותר.

תגובת אגף החינוך באשר לשביעות רצון:

 .1בהתאם לדיווח של מנהלי בתי הספר לאגף החינוך ,שעות העבודה בפועל אינן מבוצעות
כמתבקש בחוזה.
 .2אנו חושבים שיש להעביר את השעות שמתבצעות בקבלנות ,לשעות הבוקר .בבדיקה שנערכה
בחטיבות ובחלק מהתיכונים ,שעות הקבלנות אינן מתבצעות .יש מנקה אחת בבוקר שנשארת עד
סוף היום ומנקה את כל בית הספר לבד! העובדת מתוגמלת שלא בהלימה למספר שעות עבודתה
בפועל ,ועל כך כובלת.
 .3מאחר והקבלן עובד עם קבלן משנה ,לא ניתן ,לטענתו ,שעובדות הניקיון יחלו עבודתן בשעות
הבוקר המוקדמות ולכן לעיתים מתחילות לעבוד בשעה  09:00או .10:00
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 .4יש לדאוג שהעובדות יגיעו בשעה  08:00בבוקר לכל המאוחר לבית הספר.
מספר מוסדות החינוך בעיר גדול ,ולמעשה ,רק קבלן אחד זכה במכרז למתן שירותי ניקיון
לכולם! אנו מציעים לחלק את העיר לאזורים ולהעסיק קבלנים נוספים ע"מ לטייב את שירותי
הניקיון במוסדות החינוך.
 .1.3פיקוח ותיעוד )נכון ל 3.2017-ועדכון מ:(8.2017-
א.

ב.
ג.

ד.

ב 30.8.17 -נמסר לביקורת על ידי מפקח מוסדות החינוך בעירייה כי האפליקציה ""PatrolIT
של משכ"ל ,צפויה להחליף את אפליקצית "משכלית" של משכ"ל ,שהייתה בפיילוט בתחילת
שנת  2017והפיילוט שלה הופסק והיא אינה נמצאת בשימוש ,כך שתיעוד תלונות בנושא ניקיון
מבוצעות כרגע רק באפליקציה " "Gazpachioשהינה האפליקציה בה מתעד המפקח מטעם
העירייה במוסדות החינוך את כל תוצאות הבדיקות שביצע בכל ביקור.
לא קיים מאגר נתונים אחד בו קיים תיעוד של כל הבעיות הקשורות בנושא ניקיון מוסדות
החינוך.
מבתי הספר שנדגמו ,עולה כי הם אינם מעדכנים את פיקוח העירייה במחלקת ניקיון העיר
שהינה תחת אגף איכות הסביבה ,בדבר כל הבעיות הקשורות לנושא הניקיון .כתוצאה מכך,
גורם הפיקוח בעירייה אינו רואה את ה"-תמונה המלאה" של הבעיות בכל אחד מבתי הספר.
ריבוי הגורמים אליהם יכולות להיות מופנות פניות בנושא ניקיון מגדיל את כמות הזמן
המושקעת בפועל על ידי מנהלי/ות ואבות הבית בבתי הספר וגורמת באופן אינהרנטי לבעיות
ה"-נופלות בין הכיסאות".

המלצות לסעיף :1.3
א .יש להקפיד ולהנחות את הגורמים הרלוונטיים האחראיים בבתי הספר לדווח באופן עקבי על
בעיות הקשורות בנושא הניקיון לפיקוח העירייה במחלקת ניקיון שבאגף איכות הסביבה.
ב .על מחלקת הניקיון לוודא טיפול בבעיות כפי שנמסרו ולתקנן בהתאם למחויב בהסכם.
ג .מוצע כי פיקוח העירייה במחלקת הניקיון שבאגף איכות הסביבה יעביר סטאטוס תקופתי
שיוצג בפני מנהל אגף איכות הסביבה ובו ריכוז וניתוח של בעיות שעלו ברמת פרטנית של כל
אחד מבתי הספר.
ד .מומלץ לקדם בחינה והטמעה של האפליקציה " "PatrolITמטעם משכ"ל ,שצפויה לשמש את
אבות הבית ואת המפקח מטעם העירייה כמאגר נתונים שישמש לתיעוד ובקרה של תקלות
הקשורות להיבטי הניקיון במוסדות החינוך ולהטמיע את השימוש בה על ידי כל אבות הבית.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א .החל מ 20.11.17-קיבלו מוסדות החינוך הנחיה לדווח וכך לתעד באופן מלא את כל הליקויים
והתקלות בנושא ניקיון בטופס מקוון .הפניה למוסדות החינוך נשעתה ע"י הגב' ש .ז מאגף
החינוך .בנוסף לבקשתה ,נעשתה גם הדרכה אישית לאבות בית ספציפיים שביקשו זאת ע"י
מפקח מוסדות חינוך במחלקת ניקיון.
תגובת אגף החינוך:

 .1בתאריך  16.11.17נשלח מייל למנהלים על הטמעת טופס מקוון שמטרתו לבצע דיווח יומי יעיל
ופשוט של אבות הבית שייעל את תהליך ריכוז וניתוח הנתונים ויאפשר לנו להפיק לקחים
ולקדם תהליך בקרה אפקטיבי.
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 .2אנו בהחלט מקבלים את ההמלצה כי יועבר סטטוס תקופתי לאגף החינוך ע"י מחלקת ניקיון
שיאפשר לקבל תמונת מצב עדכנית וריכוז תובנות ובעיות ברמה איכותנית וכמותית.
 .3אגף החינוך יסייע ויפעל בשת"פ הדוק עם מח' ניקיון לעודד ולהקפיד כי מנהלים ואבות בית
ידווחו באופן שוטף ועקבי על בעיות באמצעות טופס מקוון.
 .4יש לקדם את הטמעת אפליקציה ייעודית כך יוכלו לדווח מהשטח ישירות.
 .2בחינה מדגמית של עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בחוזה ההתקשרות
 .2.1.1בדיקה מדגמית של עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בכל הסעיפים שבמפרט הניקיון  -פרק ג' בחוזה
ההתקשרות עולה כי:
עבודות ניקיון במסגרת רוב בתי הספר שנדגמו מבוצעות בצורה שאינה עולה עם מפרט הניקיון
בחוזה ההתקשרות ,כך שעבודות ניקיון יומיות ושבועיות ובתקופות פגרה ,אינן מתבצעות
בהתאם לכך .ראו פירוט בטבלה בסעיף  5.1להלן.

 .2.1.2הביקורת בדקה את טופס הבקרה החודשי אחר יישום מפרט הניקיון )ממולא בתדירות יומית
על ידי אבות הבית( ועולה כי:
מכיל רק חלק ממפרט הניקיון המפורט בפרק ג' בחוזה ההתקשרות .יתרה מכך ,אבות הבית לא
היו מודעים לחלק מהסעיפים המופיעים במפרט הטכני .ב 8.2017-נמסר לביקורת שאגף
מערכות מידע של העירייה מפתחים טופס בקרה מקוון לשימוש אבות הבית ,שיאפשר לכל אב
בית לנהל באופן מקוון את המעקב שלו על נושא הניקיון בבית הספר.
המלצות לסעיף :2.1
א .על מחלקת הניקיון לפעול אל מול קבלן הניקיון לשם ביצוע מלא של התחייבויותיו וזאת
בהתאם לחוסר ההתאמה שנמצא בין דרישות המכרז לבין הביצוע בפועל כפי שעלה בבתי
הספר שנדגמו.
ב .יש לוודא כי אבות הבית מכירים את מפרט הניקיון שבהסכם ההתקשרות ומוודאים יישומו.
ג .להתאים את טופס הבקרה אחר יישום מפרט הניקיון המפותח בפורמט  ,Onlineשימולא על
ידי אבות הבית ,לרמת הפירוט הקיימת במפרט הניקיון.
תגובת אגף החינוך:

.1
.2
.3
.4

אגף החינוך מקבל את ההמלצות ומציע כי תתקיים פגישה של מנהל מח' ניקיון העיר ומפקח על
הניקיון בפורום מנהלים בתי ספר יסודיים ועל יסודיים לטובת הצגת מפרט הניקיון בהסכם
ההתקשרות.
יתקיים כנס הסברה והטמעה לכל אבות הבית עם מנהל מחלקת ניקיון העיר והמפקח על
הניקיון ובו יוצגו כל הנושאים המדוברים בדוח זה.
יש להעביר למנהלי בתי הספר את חוזה ההתקשרות עם החברה ובו לפרט את השעות במלואן
שחברת הניקיון אמורה לספק.
בימים אלה חוזה ההתקשרות יועבר בשנית לכל המנהלים לטובת  2מטרות :אחת ,היכרות
מלאה עם מפרט המרכז ומתן חוות דעת לקראת חידוש התקשרות.

139

 .2.2עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בסעיפים נוספים בחוזה ההתקשרות

א .בפרק ב' – פירוט השירותים הכללי – סעיף " :36שעון נוכחות-עובדי הקבלן בשעות הפעילות
ולאחריהן ידרשו למלא כרטיסי נוכחות בהתאם להנחיית הרשות המזמינה"  -מבוצע באופן
חלקי בלבד ,כאשר הסעד בהסכם עומד על  ₪ 3,000עבור כל חודש חריגה.
ב .סעיף " :8.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע השירותים כולם או חלקם יזכה את

הרשות המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 1,000לכל יום של איחור או חלק
ממנו" – כמות האיחורים שדווחה לביקורת על ידי רוב בתי הספר שנדגמו ,הינה גבוהה.
ראו פירוט נוסף בסעיף  5.2להלן ,וכן את מפרט הניקיון לפי פרק ג' בחוזה ההתקשרות ,המובא
בנספח ב' לדוח.
המלצות לסעיף :2.2
א .אכיפה מלאה של הסעדים הכספיים המגיעים לעיריית כפר סבא עבור כל ההפרות.
ב .מחשוב טופס הבקרה המוזכר לעיל ,ולאפשר דיווח יומיומי  ,Onlineדבר שיאפשר לבצע בקרה
יעילה ואפקטיבית אחר יישום בפועל של מפרט הניקיון בכל אחד מבתי הספר מחד ויאפשר
הטלת קנסות מלאה מאידך.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א .בהתייחסות לסעיף  2בטבלה לעיל – כדי לדווח טלפונית נוכחות של עובדת באמצעות ת.ז
אישית שלה ,נדרש כי לאחר האישור שלה ע"י אגף ביטחון ,תועבר ת.ז שלה ע"י מפקח מוסדות
החינוך במחלקת ניקיון לאגף משאבי אנוש כדי שיכניסו את מס' תעודת הזהות של העובדת
לרשימת המורשים לדיווח נוכחות טלפונית .ישנם מקרים שהעדכון כאמור ע"י אגף משאבי
אנוש מתעכב.
לגבי חוסר השלמות בדיווח הנוכחות חשוב לציין כי מדובר ביישום חדש שהוכנס בתחילת שנת
 .2017מדובר באוכלוסיה שהטמעת שלמות הדיווח הולכת ומשתפרת עם הזמן ויש גם צורך
הכרחי של סיוע מזכירות בתי הספר במתן אפשרות להתקשר ממשרדן .במקום בו שיתוף
הפעולה טוב ,אנו לא נתקלים בבעיות דיווח.
ב .בהתייחסות לסעיף  3בטבלה לעיל – סעיף  8.1בהסכם מדבר רק על מקרים שבהם אי אספקת
מלוא שירותי הניקיון מנעו פעילות סדירה של בית הספר .לדעתנו ,הדוגמאות שניתנו בטבלה
אינן משקפות מצב זה.
ג .בהתייחסות לסעיף  4בטבלה לעיל – השימוש שלנו בקנסות ,מתחשב בכל מקרה לגופו וביכולת
הקבלן לספק מענה לניקיון בית הספר .הקנסות לא נועדו להעשיר את קופת העירייה אלא
להוות כלי ניהול במטרה להגיע לתוצאות טובות מבחינת ניקיון מוסדות החינוך .לאחרונה אף
קיבלנו אישור להשתמש בחלק מכספי הקנסות למתן מענה למוסדות חינוך על פעילות מיוחדת
שלא תוקצבה מבחינת שירותי ניקיון )כגון :אסיפות הורים ,מסיבות חגים ,מסיבות סוף שנה
וכו'(.
תגובת אגף החינוך:

 .1אנו מקבלים את ההמלצה לבצע בקרה ואכיפה של עמידה בשעות העבודה שהוגדרו מראש.
 .3היבטי ביטחון בפעילות ניקיון במוסדות חינוך
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 .3.1הנחיות ביטחון הקשורות לפעילות הניקיון במוסדות החינוך
במסגרת הביקורת נמצאו היבטי  /אירועי ביטחון הקשורים לפעילות הניקיון במוסדות חינוך,
שאינם מטופלים על ידי אגף הביטחון היות והם אינם מדווחים לו:
א .אירועים הדורשים התייחסות נוספת של אגף הביטחון:
 (1אירועי אובדן צרור מפתחות בתי ספריים ,אינם מחוייבים בדיווח לאגף הביטחון בעירייה.
כתוצאה מכך ,לא יכול אגף הביטחון לזהות אירועים חוזרים הדורשים טיפול נוסף.
 (2לא הוגדרו צעדים אותם יש לנקוט במצבים בהם מזוהה תדירות גבוהה של השארת
חלונות/דלתות פתוחים/אי דריכת אזעקה במוסדות החינוך.
ב .כניסת עובדי ניקיון שלא אושרו על ידי אגף הביטחון למוסדות החינוך:
 (1שיטת דיווח הנוכחות )במערכת הנוכחות( באמצעות הקלדת ת.ז עובד/ת הניקיון בטלפון,
מאפשרת הקלדת ת.ז של עובדות ,שאינן עובדות ביום הדיווח במוסד החינוך .כתוצאה מכך,
תהליך דיווח הנוכחות מאפשר רישום לא אמין של ת.ז ובכך עוקף את הנחיית אגף הביטחון
להעסיק עובדי ניקיון שאושרו על ידי אגף הביטחון.
 (2מנהלת בית הספר ,מכוח סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  ,5.3-68יכולה לאשר כניסת
עובד ניקיון גם אם הוא טרם מאושר על ידי אגף הביטחון בעירייה .בנוסף ,לאחר שעות
הפעילות של מוסד החינוך  -בשעות בהן לא נמצא שומר ,קיימת אפשרות כניסת עובדי
ניקיון שלא אושרו על ידי אגף הביטחון .כתוצאה מכך ,קיימת חשיפה ביטחונית להכנסת
עובדי ניקיון שאינם עומדים בסטנדרטים של אגף הביטחון.
המלצות:
א .הנחייה לדווח לאגף הביטחון בעירייה בקרות אירועי :אובדן צרור מפתחות בתי ספריים,
התנהגות לא נאותה של עובד/ת הניקיון במוסד החינוך ,השארת חלונות/דלתות פתוחים במוסד
החינוך באופן תדיר/קבוע במקביל להגדרת צעדים אותם יש לנקוט במצבים בהם מזוהה
תדירות גבוהה של השארת חלונות/דלתות פתוחים במוסדות החינוך.
ב .הגדרת הנחייה ובקרה באשר לדיווח נוכחות של ת.ז של עובדת שלא נמצאת במוסד החינוך.
ג .קביעת הנחיות ביטחוניות שתטפלנה בחשיפה הביטחונית הנוצרת עקב היכולת החוקית ,מכוח
סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  ,5.3-68של מנהל/ת מוסד החינוך ,להכניס עובדי ניקיון
שטרם אושרו על ידי אגף הביטחון.
תגובת אגף הביטחון:

א.

המלצת המבקר מקובלת .התקיימו מספר פגישות בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון באגף
איכות הסביבה וגובשו הנחיות לביצוע .בנושא המפתחות קיימת הנחיה מתאריך
 9פברואר  2017האומרת שמנקים המקבלים מפתחות מוסד חינוכי וקוד אזעקה יוחתמו
על טופס קבלת מפתח וקוד .אגף הביטחון יפעל מול מחלקת ניקיון לביצוע ההנחייה.
לנושא סגירת בתי הספר סוכם בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון כי סגירת בתי ספר
תתבצע ככלל ע"י היוצא אחרון מהמתקן ,במידה ועובדי הניקיון יוצאים אחרונים הם
אחראים על סגירתו .במקרים בהם עולה תופעה חוזרת של השארת דלתות או חלונות
פתוחים ע"י עובדי הניקיון הנושא יועבר לטיפולה של מחלקת ניקיון מול הקבלן .בנוסף
חל איסור על עבודת עובדי ניקיון בשבת וחג ואין להכנס למוסד חינוכי ללא תיאום
מראש .כניסה למוסד חינוכי בשבת ובחג מחייבת עדכון ואישור אגף הביטחון.
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ב.

ג.

עפ"י הסיכום בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון ,פרטי כל עובדי הניקיון ,כולל מנהלי
העבודה יועברו לאגף הביטחון .הפרטים יכללו שם ,מספר תעודת זהות ,צילום תעודת
זהות .הפרטים יועברו באמצעות אגף הביטחון למפקד השיטור העירוני .הרשימה תכלול
את כל העובדים כולל אלו העובדים במשמרת ערב .על הקבלן להודיע מיידית על החלפת
עובד/ת ולהעביר את פרטי העובד המחליף .מאבטחי מוסדות חינוך מתודרכים לאפשר
כניסה רק לעובד/ת ניקיון מוכרת וזיהוי עפ"י תעודת זהות .במידה והעובד/ת אינה
מזוה/ה חל איסור להכניסה.
אגף הביטחון יוציא הנחיה עירונית לאגף החינוך האוסרת הכנסת עובד/ת שאינו קבוע
ומוכר טרם ביצוע ברור מול קצין הביטחון האחראי על בית הספר.

תגובת אגף החינוך:

 .1מקבלים את ההמלצות.

לסיכום מומלץ:
מוצע למחלקת הניקיון הנמצאת תחת אגף איכות הסביבה בעירייה ,לפעול בנושאים המפורטים
להלן:
א .מוצע למחלקת הניקיון לפעול אל מול קבלן הניקיון לשם ביצוע מלא של התחייבויותיו
וזאת בהמשך לחוסר ההתאמה בין דרישות המכרז לבין הביצוע בפועל.
ב .אכיפה מלאה של הסעדים הכספיים המגיעים לעיריית כפר סבא עבור כל ההפרות.
בנוסף ,מוצע לבחון החזר מלא של סעדים שלא חוייבו.

142
ג .מוצע להתאים את טופס הבקרה אחר יישום מפרט הניקיון המפותח בפורמט ,Online
שימולא על ידי אבות הבית ,לרמת הפירוט הקיימת במפרט הניקיון .יאפשר לבצע בקרה
יעילה ואפקטיבית אחר יישום בפועל של מפרט הניקיון בכל אחד מבתי הספר מחד
ויאפשר הטלת קנסות מלאה מאידך.
ד.

ה.

ו.

ז.
ח.

להקפיד ולהנחות את הגורמים הרלוונטיים האחראיים בבתי הספר לדווח באופן עקבי על
בעיות הקשורות בנושא הניקיון לפיקוח העירייה במחלקת ניקיון שבאגף איכות הסביבה.
בהקשר זה יש לוודא כי אבות הבית מכירים את מפרט הניקיון שבהסכם ההתקשרות
ומוודאים את יישומו.
מומלץ לקדם בחינה והטמעה של האפליקציה " "Patrol ITמטעם משכ"ל ,שצפויה לשמש
את אבות הבית ואת המפקח מטעם העירייה כמאגר הנתונים שישמש לתיעוד ובקרה של
תקלות הקשורות להיבטי הניקיון במוסדות החינוך ולהטמיע את השימוש בה על ידי כל
אבות הבית.
הוצאת הנחייה לדווח לאגף הביטחון בעירייה בקרות אירועי :אובדן צרור מפתחות
בתי ספריים ,התנהגות לא נאותה של עובד/ת הניקיון במוסד החינוך ,השארת
חלונות/דלתות פתוחים במוסד החינוך באופן תדיר/קבוע במקביל להגדרת צעדים אותם
יש לנקוט במצבים בהם מזוהה תדירות גבוהה של השארת חלונות/דלתות פתוחים
במוסדות החינוך.
הוצאת הנחייה באשר לדיווח נוכחות של ת.ז של עובדת שלא נמצאת במוסד החינוך
לרבות יישום בקרה שוטפת בנושא.
קביעת הנחיות ביטחוניות שתטפלנה בחשיפה הביטחונית הנוצרת עקב היכולת החוקית,
מכוח סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  ,5.3-68של מנהל/ת מוסד החינוך להכניס
עובדי ניקיון שטרם אושרו על ידי אגף הביטחון.
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ממצאי הביקורת
 .4רמת שביעות הרצון משירותי הניקיון והפיקוח במוסדות החינוך
 .4.1שביעות רצון גורמי מפתח בבתי הספר שנבדקו במסגרת המדגם )נכון ל:(3.2017-
רקע:
במסגרת הבדיקה ביקרנו ונפגשנו עם גורמי מפתח המטפלים בנושא ניקיון בתי הספר ב4-
בתי הספר )מתוך  35בתי ספר( להלן:
א .בי"ס יסודי ר - 5מנהלת בית הספר ו 2-אבות הבית של בית הספר.
ב .בי"ס יסודי ג – 4מנהלת בית הספר ואב הבית.
ג .חטיבת הביניים ש – 4מנהל בית הספר ,סגנית מנהל בית הספר ואב הבית.
ד .חטיבת הביניים ש – 4מנהלת בית הספר ואב הבית.
ממצא:
במסגרת הפגישות בבתי הספר ,הועלו השגות כלפי פרמטרים שונים מבחינת שירותי הניקיון אותם
הם מקבלים בפועל.
להלן ריכוז מדגם הטענות העיקריות שעלו במסגרת הפגישות בבתי הספר
מקרא הסטאטוסים בטבלה להלן:
נמוך :מצביע על שביעות רצון נמוכה  -רמה גבוהה של השגות
בינוני :מצביע על שביעות רצון בינונית  -רמה בינונית של השגות
גבוה :מצביע על שביעות רצון גבוהה  -רמה נמוכה של השגות
מס'

טענה

בי"ס
יסודי

בי"ס
יסודי

חטיבת

חטיבת

ביניים ש4

ביניים ש4

.1

רמת שביעות רצון כללית משירותי הניקיון

נמוכה

נמוכה

בינונית

גבוהה

.2

רמת שביעות רצון מנהל/ת בית הספר ו/או
אב נמוכה
הבית בטיפול בבעיות הקשורות לניקיון בבית הספר
רמת שביעות רצון מהשירות הניהולי
המסופק נמוכה
מקבלן המשנה 6או ממפקחי חברת הניקיון פ .ה,
רמת שביעות הרצון מטיפול פיקוח העירייה בפניות
נמוכה
המופנות לטיפולו

נמוכה

נמוכה

גבוהה

נמוכה

בינונית

נמוכה

נמוכה

בינונית

.3
.4

 5שמות בתי ספר נמצאים בניירות העבודה של הביקורת
 6שם קבלן המשנה נמצא בניירות העבודה של הביקורת
 7חטיבת ביניים זו מתקשרת רק עם פקח חברת הניקיון פ .ה,

ר4

ג4

7
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מס'
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

טענה
רמת שביעות רצון מהתחלופה היומית של
עובדות ניקיון
רמת שביעות רצון מזמני הגעת עובדות הניקיון/
מחליפות למוסדות החינוך בשעת התחלת משמרת
רמת שביעות רצון מזמני הגעת עובדות ניקיון
מחליפות למוסדות החינוך במהלך המשמרת
רמת שביעות רצון משיעור נוכחות עובדות הניקיון
בכל שעות משמרת הבוקר
עמידת החברה באיסור השימוש בצינור כיבוי אש
לניקיון בזמן פגרות
רמת שביעות רצון מכמות חומרי ואביזרי הניקיון
המסופקים למוסד החינוך
רמת שביעות הרצון מרמת הניקיון בבית הספר
)ללא שירותים וללא חצר(
רמת הניקיון בבתי השירותים
רמת שביעות רצון מהיקף השימוש בשירותי
טיאטוא המסופקים על ידי המוקד העירוני
עמידת עובדות הניקיון בפינוי שקי אשפה
מהמסדרונות לפח האשפה טרם סיום המשמרת
רמת שביעות הרצון מתדירות הקפצת אב הבית
למוסד החינוך בשל השארת אורות דלוקים  /אי
נעילת שערים
רמת שביעות הרצון מניקיון הנדרש בעקבות
פעילות חוגים  /צהרון בית הספר
רמת שביעות רצון מניקיון לקראת ביקורות משרד
החינוך

בי"ס
יסודי

בי"ס
יסודי

חטיבת

חטיבת

ביניים ש4

ביניים ש4

נמוכה

נמוכה

גבוהה

גבוהה

נמוכה

נמוכה

בינונית

גבוהה

בינונית

נמוכה

גבוהה

גבוהה

נמוכה

נמוכה

בינונית

גבוהה

נמוכה

נמוכה

גבוהה

גבוהה

ר4

ג4

נמוכה

נמוכה

בינונית

גבוהה

בינונית
נמוכה

גבוהה

בינונית

גבוהה
גבוהה

נמוכה
נמוכה
נמוכה

גבוהה

מנתוני הטבלה עולה כי :רמת שביעות הרצון משירותי הניקיון ,זמינותם ואיכותם של לפחות
 2מוסדות חינוך מתוך  4מוסדות החינוך שנדגמו ,הינה נמוכה עד בינונית.
המלצה:
א .יישום הסכם ההתקשרות של העירייה עם חברת הניקיון פ .ה ,ככתבו וכלשונו תוך ביצוע
פיקוח ובקרה אפקטיביים על יישומו.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א.

ב.

מנהלי מוסדות החינוך אמורים לתעד ולאשר בחתימתם או באמצעות מי שמונה מטעמם
בטופס המיועד לכך את כל סוגי הליקויים שהתרחשו מידי יום בחודש העבודה ,כדי
לאפשר קיום בקרה יעילה .ברוב הטפסים שהתקבלו בתקופת הבדיקה ,אושר הטופס ללא
ציון של הערות כלשהן.
לאב הבית במוסדות החינוך תפקיד מכריע בהשגת ניקיון ברמה הנדרשת מעצם זה שהוא
נמצא בשטח ורואה את העובדות במהלך עבודתן .באותם מוסדות שהאמור מתבצע
כאמור ,היקף התלונות מזערי.

Dummy Text
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ג.

ד.

ה.

ו.

פעילות בתי הספר היסודיים השתנתה ממועד חתימת ההסכם עם הקבלן באופן שנוספה
פעילות רבה בשעות הצהריים )צהרונים( ובשעות הערב )חוגים ופעילויות נוספות שהוכנסו
ע"י העירייה למוסדות החינוך כגון :קורס נהיגה מונעת( .כתוצאה מכך ,הניקיון המבוצע
בשעות הבוקר בבית הספר מושפע מהפעילות המתקיימת בבתי הספר אחרי שעות
הפעילות של המנקים.
בהקשר של סעיף  9בטבלה לעיל בנושא עמידת החברה באיסור השימוש בצינור כיבוי אש
לניקיון בזמן פגרות ,ביקשה מחלקת ניקיון בחודש מאי מהגב' ש.ז מאגף החינוך שתנחה
את אבות הבית לדאוג לפיתרון חלופי כגון :התקנת ברז שיאפשר מילוי מים וזאת כדי
שלא יצטרכו להשתמש בצינור כיבוי אש.
בהקשר של סעיף  15בטבלה לעיל בנושא רמת שביעות הרצון מתדירות הקפצת אב הבית
למוסד החינוך בשל השארת אורות דלוקים  /אי נעילת שערים ,בגורדון וברמז ספציפית
בהן הועלתה הבעיה ,החליפו צוות ומאז לא ידוע לנו על בעיות בסגירת חלונות ואורות.
בכל בית ספר מסיימות עובדות הניקיון את העבודה לרוב עד  19:00ולעיתים אף עד 21:00
אבל זה לא קבוע ולכן עובדי הניקיון לא בהכרח יכולים לסגור את בית הספר כי הם לא
האחרונים שנשארים בבית הספר .חשוב לציין כי החל מתחילת שנת הלימודים ב,9.2016-
התקיימו מפגשים באותם בתי ספר שבהם מתקיימת בבית הספר פעילות כמתנ"ס שכונתי
)לא בבתי הספר שנדגמו( ,כדי לחדד את הגורם שעליו האחריות בנושא שהוא הגורם
שעוזב אחרון את בית הספר.
מאז כניסתו של מפקח מחלקת ניקיון במוסדות החינוך ,מתבצעת ביקורת יומית בכמה
מוסדות חינוך לפי תוכנית עבודה שלו בדגש על מוסדות חינוך בעיתיים ובהתאם לצורך
ניתנים קנסות יומיים .בשנת הלימודים הקודמת ניתנו קנסות בגובה של כ₪ 70,000-
והוחלפו צוותי הניקיון בתיאום עם מנהלות בתי הספר.

תגובת אגף החינוך:

סעיפים א-ב :אנו מסתייגים מתגובת מחלקת הניקיון )סעיפים א-ב( ומהטלת מלוא האחריות
לרמת שביעות רצון נמוכה-בינונית משירותי הניקיון במוסדות החינוך ,על מנהלי בתי ספר ואבות
הבית.
יש לתת את הדעת על מילוי ההסכמים במלואם ,על בדיקת איכות עובדי הניקיון ותנאי העסקתם,
על מספר שעות עבודתם ועל היכולת לבצע ניקיון במוסדות גדולים ,רחבי שטחים ע"י עובדת אחת!
ישנה הזנחה של שנים בניקיון בתי ספר ,הבאה לידי ביטוי בלכלוך מצטבר ,בבלאי המבנים
ותחזוקה שוטפת שאיננה ראויה .עובדה המחייבת בדיקה מקיפה ויסודית על כל נושא העסקת
קבלן הניקיון הנוכחי במוסדות החינוך והסקת מסקנות.
סעיף ג :הפעלת בתיה"ס היסודיים שונתה בעקבות החלטת העיריה להפעלת צהרונים וחוגים
בשעות אחר הצהרים והערב ,ע"י החברה לתרבות ופנאי.
יש למצוא פתרון הולם לניקיון ,כאשר מספר גופים משתמשים במבנה אחד.
סעיף ד :ש.ז מאגף החינוך איננה ממונה על אבות הבית בבתיה"ס .אבות הבית הינם תחת אחריות
מחלקת התחזוקה באגף לאיכות הסביבה .התקנת ברז חלופי שיאפשר מילוי מים או כל פתרון
אחר ,חייב להיעשות ע"י מחלקת התחזוקה.
סעיף ה :עדיין קיימות בעיות ותלונות על אי סגירת חלונות ואורות .סוכם שיהיה עובד קבלן מטעם
אגף הביטחון שיסגור את בתיה"ס בכל ערב בסיור סגירת מוס"ח.
כללי :הפעילויות בבתיה"ס מתקיימות לאורך כל היום .מאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים
מסתובבים בכל מוסד חינוכי במשך כל יום.
החל משעות הצהרים משמש בית הספר כמרחב קהילתי המופעל ע"י החברה לתרבות ופנאי:
צהרונים ,חוגים ,תנועות נוער ועוד.
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לאור הפעילות הקהילתית הענפה ,ופעילות הבוקר העמוסה ,נדרשת היערכות בהתאם.
נדרש לתת מענה לנושא הניקיון ולתגבר בשעות את המנקים .כמו כן ,יש לדאוג לתדרוך והנחיה של
כל עובדי הניקיון עצמם ובדיקה יסודית של מקצועיות ואיכות האנשים המועסקים במשימת
הניקיון.
 .4.2שביעות רצון הנהלת אגף החינוך משירותי הניקיון אותם מקבלים מוסדות החינוך בעיר
כללי:
הביקורת נפגשה עם הנהלת אגף החינוך .בפגישת העבודה נמסר לביקורת כי האגף עורך באופן
תדיר סיורים בבתי הספר עם מנהלי/ות בתי הספר ועם אבות הבית בבתי הספר.
ממצא:
הפגישה של הביקורת עם הנהלת אגף החינוך בעירייה ,היוותה בסיס לפגישות של הביקורת עם
בתי הספר.
להלן ציטוטים כפי שהועלו ונרשמו על ידי הביקורת במסגרת פגישת העבודה שלה עם אגף החינוך:

א" .רוב מנהלי בתי הספר אינם מכירים את פרטי חוזה ההתקשרות מול חברת הניקיון בכלל ואת
מפרט הניקיון שבחוזה ההתקשרות בפרט".
ב" .מרבית בתי הספר מתלוננים בפני הנהלת אגף החינוך על שירותי הניקיון אותם הם
מקבלים".
ג" .מנהלות מפחדות להתלונן לחברת הניקיון כי העובדות מספרות שמרביצים להן ושהן
מקבלות קנסות על השכר הנמוך שהן גם כך מקבלות".
ד" .השטיפה מאוד בסיסית ואיננה מספיקה".
ה" .עובדת שעושה משמרת שניה באותו יום מאוד עייפה ,דבר המשפיע על ההספק שלה".

ו" .קיימת הצטברות של לכלוך הנראה לעין".
ז" .כמות שעות הניקיון המוקצית לכל מוסד חינוך אינה מספיקה .בבתי ספר בתל אביב )לדוגמה(
מוקצות פי  2עד פי  3שעות ניקיון עבור מוסדות חינוך מקבילים מבחינת גודל".
ח" .הורי הילדים מתלוננים רבות למוקד העירוני בדבר רמת הניקיון בבתי הספר בכלל ובדבר
רמת הניקיון והסירחון בשירותים בפרט".
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מהציטוטים כפי שהועלו בפגישת העבודה ונרשמו על ידי הביקורת ,עולה כי עניין הניקיון ואופן
ביצועו אינם עולים בקנה אחד עם ציפיות הנהלת אגף החינוך ועם הרשום בהסכם ההתקשרות של
העירייה עם חברת הניקיון פ .ה.,
המלצות:
א .יישום הסכם ההתקשרות של העירייה עם חברת הניקיון פ .ה ,ככתבו וכלשונו תוך ביצוע
פיקוח ובקרה אפקטיביים על יישומו.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תגובה לסעיף א'  -בתחילת הלימודים הנוכחית הועבר להנהלת אגף החינוך את ההסכם המלא
לרבות הסכם הגינון .אגף החינוך היה אמור להעביר לכל מוסדות החינוך את ההסכם האמור.
למיטב ידיעתנו ,משיחות שהתקיימו עם מס' מוסדות חינוך בהקשר זה ,אכן קיבלו מוסדות
החינוך את ההסכם המלא .מפקח מוסדות החינוך במחלקת ניקיון העביר את ההסכם באופן
פרטני לכל מי שביקש אותו ממנו.
תגובה לסעיף ב' – יש למחלקת הניקיון קשר קבוע עם בתי הספר שלגביהם יש תלונות חוזרות.
לא התרשמנו שיש יותר מכ  5-10בתי ספר מתוך  35בתי ספר לגביהם קיימות תלונות חוזרות
לכן ,תמוה שמדובר ב"מרבית בתי הספר".
תגובה לסעיף ג'  -אני מזמין כל מנהלת להביא לידיעתי האישית כל אירוע חריג וכל תחושת
פחד לגבי מנהל העבודה של קבלן הניקיון .עוד אציין כי תלושי השכר של העובדות נבדקים
מדגמית מבחינת עמידה בתנאי החוק ע"י משכ"ל וע"י נציג מטעם אגף משאבי אנוש בעירייה.
תגובה לסעיף ה' – אותם מקרים שהמנקות עובדות ברצף ,הדבר נעשה לבקשת מנהלת בית
הספר.
תגובה לסעיף ז' – כמות שעות הניקיון המוקצית לכל מוסד חינוך נגזרת מהתקציב העירוני
שמאושר בהנהלת העיר .קיימים מקרים שבהם נוספו שעות לאחר בדיקה לגבי שינויים שחלו
בבתי הספר )כגון :תוספת כיתות ,גידול בכמות תלמידים וכו'(.
תגובה לסעיף ח' – כל קריאת מוקד המקושרת ע"י המוקד למחלקת ניקיון ,מגיעה לטיפול
המחלקה .מתקבלות בממוצע כ 4,000-קריאות מוקד בחודש מהן כמות התלונות בנושא ניקיון
מוסדות חינוך הינה מזערית .אני מבקש מהביקורת לשלוח אלי את רשימת כל הפניות למוקד
בנושא ניקיון שנסקרו מדגמית על ידה במטרה לבחון האם חלק מהתלונות לא שויכו לטיפול
מחלקת ניקיון .בנוסף ,הקשר הישיר שלנו מול בתי הספר מספק לנו תמונה מדויקת יותר.

תגובת אגף החינוך:

א .הציטוטים שהובאו בסעיף זה ,באשר לשביעות הרצון ובעיקר באשר לאי שביעות הרצון ,הינם
מפי מנהלים של בתי ספר .אנו מציעים להקשיב היטב לנאמר על ידם ולתת את הדעת בכל אחד
מהמקרים ,גם לאלו שלא מופיעים בדוח .מעבר לכך ,מצב הניקיון בחלק גדול ממוסדות החינוך
מדבר בעד עצמו!
ב .התקציב המיועד לנושא -יש לבדוק שנית את גובה התקציב המוקצה לתחום הניקיון בבתי
הספר בעיר )ראוי גם להשוותו לערים הדומות לכפר סבא( .יש מקום להגדיל את התקציב,
להעסיק מספר זכיינים/חברות ניקיון ולהעסיק עובדי ניקיון מקצועיים יותר.
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ג .אגף החינוך עובד בשיתוף פעולה מלא עם האגף לאיכות הסביבה -המחלקה לניקיון העיר ואגף
הביטחון על מנת לטייב ולשפר את שביעות הרצון בתחום הניקיון במוסדות החינוך.
 .4.3פיקוח ותיעוד
רקע:
פניות בנושאי ניקיון )של  35מנהלי/ות בתי הספר  /אבות הבית( מופנות בתדירות יומיומית אל
הגורמים להלן:
א .מפקח מטעם מחלקת הניקיון בעירייה
ב .מפקחים מטעם חברת הניקיון פ .ה,
ג .קבלני המשנה של חברת הניקיון פ .ה,
ד .אגף החינוך
פניות בנושאי ניקיון תועדו ב) -נכון ל:(3.2017-
א .טופס בשם "טופס בקרה  -ניקיון במוסדות חינוך"  -טופס חדש אותו ממלאים אבות הבית
באופן יומיומי החל מינואר  - 2017דוגמה לטופס הבקרה  -נספח ג'.
אחת לחודש חותם/ת מנהל/ת בית הספר על הטופס לאישור המידע המופיע בו והוא נשלח
למפקח ניקיון מוסדות החינוך במחלקת הניקיון.
ב .האפליקציה " "Gazpachioבה מתעד המפקח מטעם העירייה במוסדות החינוך את כל תוצאות
הבדיקות שביצע בכל ביקור.
ג .להלן פירוט הפרמטרים הנבדקים במסגרת האפליקציה ":"Gazpachio
תדירות

פרמטר

יומית

הגעת עובדים בזמן

יומית

ניקוי רחבת הכניסה ודלתות הכניסה

יומית

איסוף אשפה בחצרות

יומית

שטיפת רצפות ופרוזדורים

יומית

ניקוי חדרי שירותים ואסלות

יומית

ניקוי רצפת השירותים ,כיורים ומראות

יומית

אספקת נייר בשירותים

יומית

ניקוי מתקני מים וברזיות

יומית

ניקיון כיתות

יומית

ניקוי וריקון פחי אשפה כולל החלפת שקיות
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תדירות

פרמטר

שבועית

ניקוי קורי עכביש

שבועית

ניגוב וניקוי אבק

חודשי

אספקת חומרי ניקיון לבית הספר

חודשי

איכות חומרי הניקיון  -בדיקה האם חומר הניקיון תקני

ד .האפליקציה "משכלית" )של החברה למשק וכלכלה – "משכ"ל"( הייתה בתחילת  2017בפיילוט
אצל כ 10-אבות בית בבתי ספר שונים .השימוש באפליקציה "משכלית" נעשה לצורך דיווח של
תלונות/בעיות/תקלות הקשורות לנושא הניקיון במוסדות החינוך.
למפקח מטעם העירייה ולמפקחים מטעם חברת הניקיון פ .ה ,ישנה גישה לנתוני דיווחי
התקלות של אבות הבית שתועדו באפליקציה.
במקביל ,מוקד פניות ,המופעל על ידי משכ"ל ,מוודא שהתלונה שתועדה במערכת "משכלית",
נפתרה תוך פרק זמן סביר )אב הבית צריך לסגור את התלונה( .במידה והתלונה לא נפתרה
ונסגרה תוך פרק זמן סביר ,המוקד יוצר קשר עם אב הבית לוידוא סיום טיפול.
ב 8.2017-נמסר לביקורת כי:
א .אגף מערכות מידע בעיריית כפר סבאס מפתח ,לשימוש אבות הבית ,טופס בקרה מקוון לצורך
מעקב חודשי ,שיאפשר לכל אב בית לנהל באופן מקוון את המעקב שלו על נושא הניקיון בבית
הספר מבלי להמשיך למלא אותו באופן יומיומי ולשלוח אותו חתום על ידי המנהלת אחת
לחודש לפיקוח ניקיון מוסדות החינוך בעירייה .דוגמה לטופס הבקרה  -נספח ג'.
ב 30.8.17-נמסר לביקורת על ידי הגב' ל .א מאגף מערכות מידע בעירייה ,כי הטופס המקוון
נמצא לקראת סיום פיתוח וכי הדרכת אבות הבית לגבי אופן השימוש בו תעשה בסמוך לסיום
הפיתוח.
ב .ב 30.8.17-נמסר לביקורת על ידי מפקח ניקיון מוסדות החינוך בעירייה כי האפליקציה:
" "PatrolITשל משכ"ל ,צפויה להחליף את אפליקצית "משכלית" של משכ"ל ,שהייתה בפיילוט
בתחילת שנת  2017והפיילוט שלה הופסק והיא אינה נמצאת בשימוש ,כך שתיעוד תלונות
בנושא ניקיון מבוצעות כרגע רק באפליקציה " "Gazpachioשהינה האפליקציה בה מתעד מפקח
הניקיון מטעם העירייה במוסדות החינוך את כל תוצאות הבדיקות שביצע בכל ביקור.
כמו כן ,נכון לתחילת  ,9.2017נמסר לביקורת כי מפקח ניקיון מוסדות החינוך מטעם העירייה
טרם קיבל גישה למערכת " ,"PatrolITכך שלא ניתן היה לבחון את הפרמטרים שלה בהשוואה
לפרמטרים הקיימים באפליקציית "משכלית".
ממצאים:
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א .מבתי הספר שנדגמו עולה כי הם אינם מעדכנים את פיקוח העירייה במחלקת ניקיון העיר
שהינה תחת אגף איכות הסביבה ,בדבר כל הבעיות הקשורות לנושא הניקיון .כתוצאה מכך
חסר תיעוד מלא של כל הבעיות הקשורות לנושא הניקיון ,כך שגורם הפיקוח בעירייה אינו
רואה את ה"-תמונה המלאה" של הבעיות בכל אחד מבתי הספר.
ב .ריבוי הגורמים אליהם יכולות להיות מופנות פניות בנושא ניקיון מגדיל את כמות הזמן
המושקעת בפועל על ידי מנהלי/ות ואבות הבית בבתי הספר וגורמת באופן אינהרנטי לבעיות
ה"-נופלות בין הכיסאות".
ג .לא קיים מאגר נתונים אחד בו קיים תיעוד של כל הבעיות הקשורות בנושא ניקיון מוסדות
החינוך.
המלצות:
א .יש להקפיד ולהנחות את הגורמים הרלוונטיים האחראיים בבתי הספר לדווח באופן עקבי על
בעיות הקשורות בנושא הניקיון לפיקוח העירייה במחלקת ניקיון שבאגף איכות הסביבה.
ב .על מחלקת הניקיון לוודא טיפול בבעיות כפי שנמסרו ולתקנן בהתאם למחוייב בהסכם.
ג .מוצע כי פיקוח העירייה במחלקת הניקיון שבאגף איכות הסביבה יעביר סטאטוס תקופתי
שיוצג בפני מנהל אגף איכות הסביבה ובו ריכוז וניתוח של בעיות שעלו ברמת פרטנית של כל
אחד מבתי הספר.
ד .מומלץ לקדם בחינה והטמעה של האפליקציה " "PatrolITמטעם משכ"ל ,שצפויה לשמש את
אבות הבית ואת המפקח מטעם העירייה כמאגר נתונים שישמש לתיעוד ובקרה של תקלות
הקשורות להיבטי הניקיון במוסדות החינוך.
עם סיום בחינת האפליקציה ווידוא הערך המוסף שלה ,הן לאבות הבית והן לפיקוח העירייה
על הניקיון במוסדות החינוך ,יש להטמיע את השימוש בה על ידי כל אבות הבית בכל בתי
הספר במקביל להוצאת הנחייה ברורה לאופן דיווח כל הבעיות הקשורות בנושא הניקיון
באפליקציה.

תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א .החל מ 20.11.17-קיבלו מוסדות החינוך הנחיה לדווח וכך לתעד באופן מלא את כל הליקויים
והתקלות בנושא ניקיון בטופס מקוון .הפניה למוסדות החינוך נעשתה ע"י הגב' ש .ז מאגף
החינוך .בנוסף לבקשתה ,נעשתה גם הדרכה אישית לאבות בית ספציפיים שביקשו זאת ע"י
מפקח מוסדות חינוך במחלקת ניקיון.
תגובת אגף החינוך:

 .1מקבלים את ההמלצות ומבקשים לקבל דו"ח תקופתי גם באגף החינוך.
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 .2עד לכניסתה של האפליקציה החדשה מומלץ להעביר את כל הפניות בנושא ניקיון דרך מוקד
העירייה .106
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 .5בחינה מדגמית של עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בחוזה ההתקשרות

 .5.1בדיקה מדגמית של עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בכל הסעיפים שבמפרט הניקיון  -פרק ג' בחוזה
ההתקשרות
רקע:
בפרק ג' בחוזה ההתקשרות )מופיע במלואו בנספח ב'( קיים פירוט מלא של:
א .כל משימות הניקיון היומיות ותדירותן.
ב .כל משימות הניקיון השבועיות.
ג .כל עבודות הניקיון בפגרות.
ד .כל עבודות הניקיון היסודי לפני פתיחת שנת הלימודים.
ה .חומרי הניקיון שיסופקו על ידי קבלן הניקיון לכל מוסד חינוך.
טופס בקרה אחר יישום מפרט הניקיון )מופיע במלואו בנספח ג'( ,ממולא בתדירות יומית על ידי
אבות הבית ואחת לחודש הוא מועבר אל מפקח ניקיון בתי הספר במחלקת הניקיון.
ממצאים:
א .בבדיקה שערכנו אל מול אבות הבית של  4בתי הספר שנדגמו ,נמצאו פערים רבים בין הנדרש
לפי מפרט הניקיון בחוזה ההתקשרות לבין המבוצע בפועל .תיעוד יישום בפועל של סעיפי
הסכם הניקיון על ידי חברת הניקיון פ .ה ,כפי שנכתב על ידי אבות הבית בבתי הספר שנדגמו
במסגרת הביקורת ,מוצג בנספחים המפורטים להלן:
 .1נספח ד'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת ש
 .2נספח ה'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת

8

ש8

 .3נספח ו'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת ש – 8חומרי ניקיון בלבד
 .4נספח ז'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי

ר8

 .5נספח ח'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי

ג8

 .6נספח ט'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי ג – 8חומרי ניקיון בלבד

 8שמות בתי הספר נמצאים בניירות העבודה של הביקורת
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להלן דוגמאות לסעיפי הסכם ניקיון המופיעים באופן תדיר בנספחים לעיל ומשקפים אי
עמידה/עמידה חלקית של חברת הניקיון פ .ה ,בהסכם הניקיון:
מס'

מס' תת
סעיף סעיף
א'

.1

1.1

.4

1.2

.5

1.3

.6

2.1

ב'
ג'
ה'
ו'
יא'
א'
ב'
ה'
ז'
א'
י'

-

מהות
עבודות ניקיון יומיומיות:
טיאוט הרצפות לרבות כיתות ,משרדים,
פרוזדורים ,חדרי מדרגות ,חדרי
שירותים ,מקלטים דו תכליתיים
ושטחים מרוצפים אחרים שאינם
מצויים בחצר המוסד
שטיפת המקלטים ושטחים מרוצפים
אחרים אחרים שאינם מצויים בחצר
המוסד
ניקוי חדרי שירותים ,כיורים ,אסלות,
משטחי חרסינה ,אביזרי אינסטלציה,
מראות
ניקוי מתקני מים וברזיות
ניקוי רחבות הכניסה ודלתות הכניסה
למבנה
איסוף כוסות ושטיפתן
עבודות ניקיון שבועיות:
ניקוי יסודי כולל חיטוי אסלות ,כיורים,
משטחי חרסינה ,אביזרי אינסטלציה
ומראות
ניקוי יסודי של מתקני שתיה
ניקוי קורי עכביש
ניקיון חדרי אשפה/סביבת מכולות
האשפה
עבודות ניקיון בפגרות:
סעיפים א'-ט'
ניקוי גגות מלכלוך ושאריות צמחיה
למניעת סתימת מרזבים יבוצע בכל
המבנים כהכנה לקראת החורף

תמצית חריגה חוזרת מההסכם

מבוצע באמצעות סחבה בלבד

מבוצע באופן לא מספק
מבוצע באופן לא מספק
מבוצע באופן לא מספק
מבוצע באופן לא מספק
לא מבוצע
מבוצע ניקיון רגיל  -לא ניקיון יסודי
מבוצע ניקיון רגיל  -לא ניקיון יסודי
לא מבוצע
מבוצע על ידי העירייה באמצעות
הזמנת שירות ממוקד 106
לא מבוצעים כלל/מבוצעים באופן
חלקי/שטחי
לא מבוצע על ידי חברת הניקיון אלא
מוזמן כשירות ממוקד 106

חומרי ניקיון אינם מאיכות טובה
מאוד
לדברי אבות הבית בבתי הספר
חומרי הניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל שנדגמו ,חומרי הניקיון המסופקים
חשבונו .חומרי הניקיון יהיו מאיכות על ידי הקבלן אינם מספיקים ,מה
שדורש מבתי הספר לרכוש חומרי
טובה מאוד.
ניקיון משלימים באופן עצמי.
שימוש בחומר ניקיון שאינו מתאים
לחיטוי כיורים

מהממצאים כפי שנרשמו בטבלה לעיל ,עולה כי מפרט הניקיון כפי שמופיע בהסכם ההתקשרות
עם חברת הניקיון ,אינו מיושם באופן מלא על ידי חברת הניקיון.
אבות הבית בבתי הספר נדרשים לוודא יישום כלל הסעיפים כפי שהם מופיעים במפרט הניקיון.
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ב .טופס הבקרה אחר יישום מפרט הניקיון )מופיע במלואו בנספח ג'( ,הממולא בתדירות יומית
על ידי אבות הבית ,כאמור לעיל ,מכיל רק חלק ממפרט הניקיון המפורט בפרק ג' בחוזה
ההתקשרות .יתרה מכך ,אבות הבית לא היו מודעים לחלק מהסעיפים המופיעים במפרט
הטכני.
ב 8.2017-נמסר לביקורת כי אגף מערכות מידע בעירייה מפתח טופס בקרה מקוון לשימוש
אבות הבית ,לצורך מעקב חודשי ,שיאפשר לכל אב בית לנהל באופן מקוון את המעקב שלו על
נושא הניקיון בבית הספר ללא צורך להמשיך למלא אותו באופן יומיומי ולשלוח אותו חתום
על ידי מנהל/ת בית הספר ,אחת לחודש ,לפיקוח ניקיון מוסדות החינוך בעירייה.
המלצות:
א .על מחלקת הניקיון לפעול אל מול קבלן הניקיון לשם ביצוע מלא של התחייבויותיו וזאת
בהמשך לחוסר ההתאמה בין דרישות המכרז אליהם התחייבה חברת הניקיון פ .ה ,לבין
הביצוע בפועל )תועד על ידי אבות הבית בבתי הספר שנדגמו(.
ב .יש לוודא כי כל אבות הבית מכירים את מפרט הניקיון שבהסכם ההתקשרות ומוודאים
יישומו הלכה למעשה.
ג .להתאים את טופס הבקרה אחר יישום מפרט הניקיון המפותח בפורמט  Onlineשימולא על
ידי אבות הבית לרמת הפירוט הקיימת במפרט הניקיון בהסכם.
תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

א .תגובה לסעיפי ההסכם  5 ,4 ,1לעיל :הבקרה על ביצוע עבודות אלה נעשית ע"י אב הבית וגורמי
בית הספר וכן ע"י המפקח במוסדות חינוך מטעם מחלקת ניקיון .המפקח של מוסדות החינוך
מטעם מחלקת ניקיון ,יכול לטפל רק בכל החריגות המועברות לתשומת ליבו בכלל במסגרת
הטופס החודשי שנחתם ע"י מנהלת בית הספר או אב הבית מטעמה בפרט .הטיפול באירועים
חריגים נעשה באמצעות מתן קנסות ו/או באמצעות החלפת צוות בתיאום עם המנהלת.
לגבי ניקיון בתקופות פגרה כולל קיץ ,נעשות ביקורת ברוב בתי הספר של מפקח מוסדות החינוך
יחד עם משכ"ל ורק לאחר תיקון הליקויים עם אישור בכתב של נציג בית הספר ,ניתן התשלום
לקבלן.
ב .תגובה לסעיף  6בהסכם לעיל :בכל מקרה שבו דווח למפקח מוסדות חינוך על חוסר בחומרי
ניקיון ,הדבר טופל וסופק ע"י הקבלן באופן מיידי .נוסיף כי בביקורת של מפקח מוסדות חינוך
במחלקת ניקיון ,נמצאו מקרים בהם ראה כמות גדולה של חומרי ניקיון במחסני החומרים
בבתי ספר מבלי שזו סופקה באופן שוטף למנקה.
תגובת אגף החינוך:

הדוגמאות לסעיפי הסכם ניקיון המופיעים באופן תדיר כנספחים ומשקפים אי עמידה/עמידה
חלקית של חברת הניקיון בהסכם הניקיון )עמודים  25 ,24 ,15 ,14בדוח( ,מדברים בעד עצמם.
רמת הניקיון ירודה! ושוב הנסיון להעביר את מלוא האחריות לאבות הבית ולמנהלי בתי הספר,
כאשר ברור לחלוטין שמדובר בחברת ניקיון שאינה מספקת רמת ניקיון נאותה לבתי הספר!
• מדובר בעובדי ניקיון )רובם( שאינם מיומנים לנקות מוסד ציבורי המכיל מאות אנשים
ביום .גם חומרי הניקוי צריכים להיות מותאמים למבנה הציבורי ,ובכמויות הנדרשות.
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• מדובר בחברת ניקיון אחת המופקדת על ניקיון כל בתיה"ס בעיר!
אנו ממליצים להעסיק מספר חברות ניקיון זכייניות אשר תחולקנה על פני מוסדות החינוך בעיר,
תוך פיקוח הדוק על איכות ומקצועיות העובדים.
לסעיף ב'  -בימים אלו מקבלים בשנית את חוזה ההתקשרות לטובת הערות על המפרט וחוו"ד
לקראת חידוש ההתקשרות.
 .5.2עמידת חברת הניקיון פ .ה ,בסעיפים נוספים בחוזה ההתקשרות
רקע:
חוזה ההתקשרות מכיל סעיפים נוספים רבים בהם התחייבה חברת הניקיון פ .ה ,לעמוד.
ממצאים:
להלן מס' דוגמאות )לצורך המחשה בלבד( לסעיפים נוספים בהם חברת הניקיון פ .ה ,לא עומדת:
מס'

.1

סעיף בחוזה ההתקשרות

סעיף " :1.2הקבלן מצהיר כי קרא את חוזה זה
לרבות ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם
התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם
ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי הדרישות
והתנאים המפורטים בהם"
בפרק ב' – פירוט השירותים הכללי – סעיף " :36שעון
נוכחות-עובדי הקבלן בשעות הפעילות ולאחריהן
ידרשו למלא כרטיסי נוכחות בהתאם להנחיית
הרשות המזמינה" ובסעיף  8.5בהסכם רשומה
ההפרה להלן" :אי הפעלת מנגנון מסודר וקבוע
המתעד את זמני נוכחות העובדים".

.2

ג9

.3

בביצוע השירותים כולם או חלקם יזכה את הרשות
המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך
 ₪ 1,000לכל יום של איחור או חלק ממנו ".במקביל
בסעיף  8.5בטבלה מופיעה ההפרה הבאה" :איחור/אי
הצבת עובד יומי – פיצוי מוסכם  ₪ 60לשעה".

דוגמה :ב 26.3-בדקתי עם אב הבית ומנהלת בי"ס
מי היו העובדות שנרשמו במערכת נוכחות באמצעות
הטלפון למול אלה שהגיעו בפועל :נמסר לביקורת כי
בפועל עבדו  2עובדות בעוד בקובץ הנוכחות תועדה
נוכחות באמצעות דיווח ת.ז של עובדת אחרת .בשיחה
עם הקבלן ע ,10בה הועלתה השאלה מדוע הדיווח של
עובדות הניקיון לא בוצע באמצעות תעודות הזהות
שלהן ,ענה הקבלן כי הוא לא מבין מה זה משנה.
סעיף " :8.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור

מס' דוגמאות לכך שלמרות שמדובר באירועים
משמעותיים מבחינת בתי הספר ,נקנס הקבלן רק לפי
סעיף  8.5ולא לפי סעיף :8.1
א .מנהלת בית ספר יסודי ג 9כי בחודש  3.17היו אצלה
 16אירועים של איחור  /חוסר הגעה וכי המפקח
מטעם העירייה שבמחלקת הניקיון עודכן על כל

 9שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת
 10שם הקבלן נמצא בניירות העבודה של הביקורת

סטאטוס

סעדים כספיים
ב ₪-להם זכאית
עיריית כפר סבא

תנאי
יסודי

-

מפורטים
בסעיף 8.5
הפרות וסעדים

לא

במסגרת
סעיף – 8.5
הפרות וסעדים

מבוצע
באופן חלקי
בלבד

₪ 3,000
לכל חודש

לא

8.5

לא ניתן
להערכה בשל
היעדר בסיס
נתונים אחד
לתיעוד תקלות
הקשורות
לניקיון
במוסדות
החינוך

לא

כמות
איחורים
גדולה

סעיף בחוזה
המזכה בסעד
הכספי

8.1
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מס'

סעיף בחוזה ההתקשרות

סטאטוס

סעדים כספיים
ב ₪-להם זכאית
עיריית כפר סבא

תנאי
יסודי

סעיף בחוזה
המזכה בסעד
הכספי

אירוע.
ב .מנהלת בית ספר יסודי ר 11מסרה לביקורת כי גם
בחודש  3.17המנקות אף פעם לא הגיעו עד .9:00
כמו כן ,ברוב ימי העבודה ב ,3.17-לא הגיעו 2
מנקות כנדרש אלא רק מנקה אחת .המנהלת ציינה
שדיברה עם המפקח במחלקת הניקיון בעירייה
שאמר לה שיתן להם קנס אלא שזה לא עזר .עוד
הוסיפה מנהלת בי"ס ר 11כי "המנקות לא קבועות

ולכן צריך ללמד אותן-אין ייצוב של מנקות
קבועות הרבה מאוד זמן .אלה שבאות יום אחד
בורחות ומנסות לא לנקות את השירותים".

נא ראו פירוט מלא של הקנסות שהוטלו על
הקבלן למול הערות שרשמה הביקורת לגבי
קנסות שלא הוטלו באותו חודש בנספח י'

"הערה חוזרת בדבר ליקויים בעבודה ב 2-דוחות
ביקורת עוקבים לקבלן באותו מוסד ייזכה את
הרשות המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בסך  ₪ 500למוסד".

.4

מס' דוגמאות לאירועים כאמור בגינם לא הוטלו
קנסות:
א .בי"ס ס :11בטופס הקנסות המצורף לחשבונית
חודש  3.17ניתן לראות כי בכל אחד מהתאריכים
העוקבים להלן ,14-17.3.17 :תועדה על ידי
המפקח במחלקת ניקיון בעירייה הערה על כך
שבית הספר לא היה נקי.
ב .בי"ס ר :11בטופס הקנסות המצורף לחשבונית
חודש  3.17ניתן לראות כי בכל אחד מהתאריכים
העוקבים להלן ,20-24.3.17 :תועדה על ידי
המפקח במחלקת ניקיון בעירייה הערה על
איחורים חוזרים.
נא ראו פירוט מלא של הקנסות שהוטלו על
הקבלן למול הערות שרשמה הביקורת לגבי
קנסות שלא הוטלו באותו חודש בנספח י'

כמות
ליקויים
חוזרים
גדולה

לא ניתן
להערכה בשל
היעדר בסיס
נתונים אחד
לתיעוד תקלות
הקשורות
לניקיון
במוסדות
החינוך

לא

8.5

המלצות:
ג .אכיפה מלאה של הסעדים הכספיים המגיעים לעיריית כפר סבא עבור כל ההפרות.
ד .מחשוב טופס הבקרה המוזכר לעיל ולאפשר דיווח יומיומי  ,Onlineדבר שיאפשר לבצע בקרה
יעילה ואפקטיבית אחר יישום בפועל של מפרט הניקיון בכל אחד מבתי הספר מחד ויאפשר
הטלת קנסות מלאה ,מאידך.

תגובת מחלקת ניקיון באגף איכות הסביבה:

 11שם בתי הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת
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א .בהתייחסות לסעיף  2בטבלה לעיל – כדי לדווח טלפונית נוכחות של עובדת באמצעות ת.ז
אישית שלה ,נדרש כי לאחר האישור שלה ע"י אגף ביטחון ,תועבר ת.ז שלה ע"י מפקח מוסדות
החינוך במחלקת ניקיון לאגף משאבי אנוש כדי שיכניסו את מס' תעודת של העובדת לרשימת
המורשים לדיווח נוכחות טלפונית .ישנם מקרים שהעדכון כאמור ע"י אגף משאבי אנוש
מתעכב.
לגבי חוסר השלמות בדיווח הנוכחות חשוב לציין כי מדובר ביישום חדש שהוכנס בתחילת שנת
 .2017מדובר באוכלוסיה שהטמעת שלמות הדיווח הולכת ומשתפרת עם הזמן ויש גם צורך
הכרחי של סיוע מזכירות בתי הספר במתן אפשרות להתקשר ממשרדן .במקום בו שיתוף
הפעולה טוב ,אנו לא נתקלים בבעיות דיווח.
ב .בהתייחסות לסעיף  3בטבלה לעיל – סעיף  8.1בהסכם מדבר רק על מקרים שבהם אי אספקת
מלוא שירותי הניקיון מנעו פעילות סדירה של בית הספר .לדעתנו ,הדוגמאות שניתנו בטבלה
אינן משקפות מצב זה.
ג .בהתייחסות לסעיף  4בטבלה לעיל – השימוש שלנו בקנסות ,מתחשב בכל מקרה לגופו וביכולת
הקבלן לספק מענה לניקיון בית הספר .הקנסות לא נועדו להעשיר את קופת העירייה אלא
להוות כלי ניהול במטרה להגיע לתוצאות טובות מבחינת ניקיון מוסדות החינוך .לאחרונה אף
קיבלנו אישור להשתמש בחלק מכספי הקנסות למתן מענה למוסדות חינוך על פעילות מיוחדת
שלא תוקצבה מבחינת שירותי ניקיון )כגון :אסיפות הורים ,מסיבות חגים ,מסיבות סוף שנה
וכולי(.
תגובת אגף החינוך:

 .1התייחסות ג' – ההמלצות בתחום אחריות מח' נקיון
 .2התייחסות ד' – בוצע טופס מקוון.
 .6היבטי ביטחון בפעילות ניקיון במוסדות חינוך
 .6.1הנחיות ביטחון הקשורות לפעילות הניקיון במוסדות החינוך
רקע:
אגף הביטחון בעיריית כפר סבא הינו זה שמעביר הנחיות הקשורות להיבטי ביטחון בהקשר של
פעילות הניקיון במוסדות החינוך בעיר ,אותן נדרש למלא.
הנחיות אלה מועברות למגוון גורמים כגון :מחלקת הניקיון שבאגף איכות הסביבה בעיר ,שומרים
במוסדות החינוך.
להלן היבטים בפעילות הניקיון במוסדות החינוך בגינם קיימת הנחייה לדווח לאגף הביטחון
בעירייה:
א .אסמכתאות שצריכות להיות מועברות אל אגף הביטחון לצורך תהליך אישור של עובד ניקיון
חדש.
ב .גברים המחויבים באישור על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין ,יגיעו לאגף הביטחון
להצגת האישור וקבלת אישור כניסה למוסדות חינוך.
אחת לשנה ,יש להעביר לאגף הביטחון ,אישור "היעדר עבירות מין".
כמו כן ,בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך  5.3-68להלן ,באחריות חברת הניקיון להעביר
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אישור כאמור טרם תחילת העסקת עובדים במוסדות חינוך ,כמפורט להלן:

להלן ההנחיה המפורטת בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  5.3-68בסעיף  4.3להלן ,באשר לכניסת
עובדים מזדמנים למוסדות חינוך שטרם אושרו על ידי אגף הביטחון:

ג .עובד ניקיון המדווח שעות כניסה ויציאה במערכת הנוכחות )דיווח טלפוני במזכירות מוסד
החינוך( ,מחוייב להקליד בטלפון את תעודת הזהות שלו.
ד .דיווח של אירועי גניבה של עובדי/ות ניקיון במוסדות החינוך.
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ממצאים:
א .בטבלה להלן מפורטים היבטי  /אירועי ביטחון הקשורים לפעילות הניקיון במוסדות חינוך לרבות
סטאטוס הנחיות אגף הביטחון ב 3.2017-וב 9.2017-והממצא הקשור אליהם:
מס'

היבטי/
אירועי
ביטחון

סטאטוס נכון
ל123.2017-

סטאטוס נכון
ל139.2017-

.1

דיווח
אובדן צרור
מפתחות
בית ספרי
על ידי
עובד ניקיון

"מנקים המקבלים
מפתחות וקוד אזעקה
יוחתמו על טופס קבלת
מפתח וקוד .הטופס
יוכן באחריות אגף
הביטחון ויועבר
למחלקת תברואה"

-

.2

כניסת
עובדי
ניקיון
לתחומי
מוסדות
החינוך

.3

כניסת
עובדי
ניקיון
מחליפים
לתחומי
מוסדות
החינוך

.4

דיווח
אירועים
של חלון/
דלת
פתוחים
במוסד
חינוך

"פרטי כל עובדי
הניקיון ,כולל מנהלי
העבודה יועברו לאגף
הביטחון ,הפרטים
"ח .ק 14.ידאג להעברת פרטי העובדים לאגף
יכללו שם ,מספר תעודת הביטחון .הרשימה תועבר גם למוקד העירוני.
זהות ,צילום תעודת
כל עובדי הניקיון יצולמו באגף הביטחון,
זהות"
תעודות יונפקו עפ"י החלטה .נושא הבקרה על
כניסת עובדי ניקיון יחודד למאבטחי מוסדות
חינוך וסגל בית הספר .ככלל ניתן להכניס רק
את העובדת המאושרת לאותו מוסד חינוכי.
כל עובד /ת אחרת מותנה באישור קב"ט.
"באחריות הקבלן להודיע
מראש על החלפת עובד/ת אגף הביטחון יקיים ביקורות במוסדות חינוך
ולהעביר את פרטי
בדגש על שעות הערב שיתמקדו בפעילות
המחליף למחלקת
עובדי ניקיון"
תברואה שתעביר את
הפרטים לאגף הביטחון.
מאבטחים יתודרכו לא
לאפשר כניסה של עובד/ת
שלא קיבלו את פרטיהם
מאב הבית או צוות בית
הספר מראש".

-

ממצא
אירועי אובדן צרור
מפתחות בתי ספריים,
אינם מחוייבים בדיווח
לאגף הביטחון בעירייה.
א .ב 26.3-הביקורת בדקה
עם מנהלת בית הספר ג15
ועם אב הבית של בית
הספר ,את שמן של
העובדות שנרשמו במערכת
נוכחות באמצעות הטלפון
למול אלה שעבדו בפועל.
פיזית עבדו  2עובדות בעוד
במערכת הנוכחות דווחה
עבודה של ת.ז של עובדת
נוספת.
ב .מנהלת בית הספר ,מכוח
סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל
משרד החינוך  ,5.3-68יכולה
לאשר כניסת עובד ניקיון גם
אם הוא טרם מאושר על ידי
אגף הביטחון בעירייה.
כתוצאה מכך קיימת
חשיפה ביטחונית
ג .כניסת עובדי ניקיון שלא
אושרו על ידי אגף הביטחון,
לאחר שעות הפעילות של
מוסד החינוך/בשעות בהן
לא נמצא שומר

" .1דיווח/קריאה על חלון פתוח/דלת פתוחה
או
במתקן חינוכי שאינה קשורה לאזעקה
לא הוגדרו צעדים אותם
תתבצע
אינדיקציה נוספת לפריצה – הסגירה
יש לנקוט במצבים בהם
היא
המשמעות
ע"י צוות המתקן ,גם אם
מזוהה תדירות גבוהה של
הקפצת כונן.
השארת חלונות/דלתות
לשלוח
אין
–
מערכת
דריכת
 .2דיווח על אי
פתוחים/אי דריכת
סייר ,באחריות מוקד ב .ביטחון 16לוודא
דריכה אוטומטית של המערכות בשעה  .23:00אזעקה במוסדות החינוך,
כמפורט בסעיף 2.10
במידה ומדובר במתקן שאין בו מערכת
בהסכם ההתקשרות
דריכה אוטומטית )מתנ"ס נידח או אתר
דומה( יש להקפיץ את מחזיק המפתחות".

 12ציטוטי החלטות שהתקבלו בפגישת עבודה בין מנהל אגף הביטחון למפקח מוסדות החינוך במחלקת הניקיון שבאגף איכות הסביבה -מייל
מה.9.2.17-
 13ציטוטי החלטות שהתקבלו בפגישת עבודה בין מנהל אגף הביטחון למפקח מוסדות החינוך במחלקת הניקיון שבאגף איכות הסביבה  -מייל
מה.7.9.17-
 14שם העובד נמצא בניירות העבודה של הביקורת
 15שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת
 16שם חברת הבטחון נמצא בניירות העבודה של הביקורת
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מס'

היבטי/
אירועי
ביטחון

סטאטוס נכון
ל123.2017-

סטאטוס נכון
ל139.2017-

.5

אישור
"היעדר
עבירות
מין"

"גברים המחויבים
באישור עפ"י החוק
למניעת העסקה של
עברייני מין ,יגיעו לאגף
הביטחון להצגת
האישור וקבלת אישור
כניסה למוסדות חינוך"

"הקבלן מחויב להעסיק עובדים בעלי תעודת
זהות כחולה ולוודא שעומדים בהנחיות החוק
למניעת עבריינות מין".

ממצא
מנהלת בית הספר ,מכוח
סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל
משרד החינוך ,5.3-68
יכולה לאשר כניסת עובד
ניקיון גם אם הוא טרם
מאושר על ידי אגף
הביטחון בעירייה.
כתוצאה מכך קיימת
חשיפה ביטחונית

מהטבלה עולה:
ג .אירועים הדורשים התייחסות נוספת של אגף הביטחון:
 (1אירועי אובדן צרור מפתחות בתי ספריים ,אינם מחוייבים בדיווח לאגף הביטחון
בעירייה .כתוצאה מכך ,לא יכול אגף הביטחון לזהות אירועים חוזרים הדורשים טיפול
נוסף.
 (2לא הוגדרו צעדים אותם יש לנקוט במצבים בהם מזוהה תדירות גבוהה של השארת
חלונות/דלתות פתוחים/אי דריכת אזעקה במוסדות החינוך ,כמפורט בסעיף 2.10
בהסכם ההתקשרות.
ד .כניסת עובדי ניקיון שלא אושרו על ידי אגף הביטחון למוסדות החינוך:
 (1שיטת דיווח הנוכחות )במערכת הנוכחות( באמצעות הקלדת ת.ז עובד/ת הניקיון
בטלפון ,מאפשרת הקלדת ת.ז של עובדות ,שאינן עובדות ביום הדיווח במוסד החינוך.
כתוצאה מכך ,תהליך דיווח הנוכחות שהינו משמעותי הן מבחינת חובת הדיווח לצורכי
בקרה והן מבחינת וידוא דיווח של עובדי ניקיון מאושרים על ידי אגף הביטחון ,מאפשר
רישום לא אמין של ת.ז ובכך עוקף את הנחיית אגף הביטחון להעסיק עובדי ניקיון
שאושרו על ידי אגף הביטחון.
 (2מנהלת בית הספר ,מכוח סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  ,5.3-68יכולה לאשר
כניסת עובד ניקיון גם אם הוא טרם מאושר על ידי אגף הביטחון בעירייה .בנוסף ,לאחר
שעות הפעילות של מוסד החינוך  -בשעות בהן לא נמצא שומר ,קיימת אפשרות כניסת
עובדי ניקיון שלא אושרו על ידי אגף הביטחון .כתוצאה מכך קיימת חשיפה ביטחונית
להכנסת עובדי ניקיון שאינם עומדים בסטנדרטים של אגף הביטחון.
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המלצות:
ד .חובת דיווח לאגף הביטחון בעירייה בקרות אירועי :אובדן צרור מפתחות בתי ספריים ,התנהגות
לא נאותה של עובד/ת הניקיון במוסד החינוך ,השארת חלונות/דלתות פתוחים במוסד החינוך
באופן תדיר/קבוע במקביל להגדרת צעדים אותם יש לנקוט במצבים בהם מזוהה תדירות גבוהה

של השארת חלונות/דלתות פתוחים במוסדות החינוך.
ה .הגדרת הנחייה ובקרה באשר לדיווח נוכחות של ת.ז של עובדת שלא נמצאת במוסד החינוך.
ו .קביעת הנחיות ביטחוניות שתטפלנה בחשיפה הביטחונית הנוצרת עקב היכולת החוקית ,מכוח
סעיף  3.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  ,5.3-68של מנהלת מוסד החינוך להכניס עובדי ניקיון
שטרם אושרו על ידי אגף הביטחון.
תגובת אגף הביטחון:

א.

ב.

ג.

המלצת המבקר מקובלת .התקיימו מספר פגישות בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון באגף
איכות הסביבה וגובשו הנחיות לביצוע .בנושא המפתחות קיימת הנחיה מתאריך
 9פברואר  2017האומרת שמנקים המקבלים מפתחות מוסד חינוכי וקוד אזעקה יוחתמו
על טופס קבלת מפתח וקוד .אגף הביטחון יפעל מול מחלקת ניקיון לביצוע ההנחייה.
לנושא סגירת בתי הספר סוכם בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון כי סגירת בתי ספר
תתבצע ככלל ע"י היוצא אחרון מהמתקן ,במידה ועובדי הניקיון יוצאים אחרונים הם
אחראים על סגירתו .במקרים בהם עולה תופעה חוזרת של השארת דלתות או חלונות
פתוחים ע"י עובדי הניקיון הנושא יועבר לטיפולה של מחלקת ניקיון מול הקבלן .בנוסף
חל איסור על עבודת עובדי ניקיון בשבת וחג ואין להכנס למוסד חינוכי ללא תיאום
מראש .כניסה למוסד חינוכי בשבת ובחג מחייבת עדכון ואישור אגף הביטחון.
עפ"י הסיכום בין אגף הביטחון למחלקת ניקיון ,פרטי כל עובדי הניקיון ,כולל מנהלי
העבודה יועברו לאגף הביטחון .הפרטים יכללו שם ,מספר תעודת זהות ,צילום תעודת
זהות .הפרטים יועברו באמצעות אגף הביטחון למפקד השיטור העירוני .הרשימה תכלול
את כל העובדים כולל אלו העובדים במשמרת ערב .על הקבלן להודיע מיידית על החלפת
עובד/ת ולהעביר את פרטי העובד המחליף .מאבטחי מוסדות חינוך מתודרכים לאפשר
כניסה רק לעובד/ת ניקיון מוכרת וזיהוי עפ"י תעודת זהות .במידה והעובד/ת אינו/ה
מזוהה חל איסור להכניסו/ה.
אגף הביטחון יוציא הנחיה עירונית לאגף החינוך האוסרת הכנסת עובד/ת שאינו קבוע
ומוכר טרם ביצוע ברור מול קצין הביטחון האחראי על בית הספר.

תגובת אגף החינוך:

 .1מקבלים את ההמלצות.

162

163
נספח א'  -הגדרת התפקיד של אב בית הספר/איש התחזוקה בבית הספר מטעם משרד הפנים ,מנהל
השלטון המקומי ,האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות

Dummy Text

164
נספח ב'  -פרק ג' בחוזה ההתקשרות  -מפרט הניקיון

165

166

167

168
נספח ג'  -טופס הבקרה  -בשימוש אבות הבית

169
נספח ד'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת ש - 17המלל הוכתב על ידי אב הבית

 17שם בית הספר בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

170

171

172
נספח ה'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת ש - 18המלל הוכתב על ידי אב הבית

 18שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

173

174

175
נספח ו'  -יישום מפרט שירותי הניקיון בחטיבת ש - 19חומרי ניקיון בלבד

 19שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

176
נספח ז'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי ר – 20המלל הוכתב על ידי אב הבית

 20שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

177

178
נספח ח'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי ג - 21המלל הוכתב על ידי אב הבית

 21שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

179

180

181
נספח ט'  -יישום מפרט שירותי הניקיון ביסודי ג - 22חומרי ניקיון בלבד

22שם בית הספר נמצא בניירות העבודה של הביקורת

Dummy Text

182

183
נספח י'  -פירוט קנסות שהוטלו על קבלן הניקיון במסגרת חשבונית חודש 3.17

