
  
  

  
  

 

  5 פרק 

  

  

  מפגעים בגני ילדים הנדון:

  

 מבוא .1

 

 גני הילדים בעיר נתניה מתוחזקים ע"י קבלן אחזקה במסגרת חוזה שנתי. .1.1

העבודה השוטפת מבוצעת בשני אופנים, האחד באופן שוטף ויזום ע"י קבלן האחזקה עפ"י  .1.2

המפרט הטכני של החוזה וההתחייבויות הכלולות בו והשני באמצעות פניות המבוצעות ע"י 

 הגננות. 

 

 מטרת הביקורת .2

 

   לבחון באופן מדגמי סידרה של מפגעים שהועלו ע"י הגננות ודרך הטיפול בהם. .2.1

 

 מתודולוגיה .3

 

הביקורת קיבלה פניות של גננות ובחנה את המפגעים וקיבלה הבהרות ממנהל האגף  .3.1

 ללוגיסטיקה במינהל חינוך וחברה (להלן "המנהל").



  
  

  
  

 

 

 ממצאים .4

להלן מס' תלונות שהובאו ע"י גננות לאגף ללוגיסטיקה באופן ישיר או באמצעות מנהלת  .4.1

  ל בהם:אגף גני ילדים (להלן "המנהלת") לצורך הטיפו

 

 הבעיה תיאורהפניה תאריך' הגןמסהגן שם' סידורימס
בין רצועת הבטון לגדר הברזל שניתן  פתח941212/7/2012כרכום  1

 לצאת דרכו לרחוב.

אסלה בשירותים, כיור במטבח עם  חוסר37/1/2013השיטה 2

עובש, צירי נדנדה חשופים, זכוכית בדלת 

הכניסה סדוקה, ידית דלת ממ"ד לא תקינה, 

חוסר גישה ליציאת החירום, חוסר גישה 

 לארון החשמל.
מקלט לא תקינות, חלון חירום שלא  דלתות941215/11/2012כרכום 3

 ניתן לפתיחה, בתקרת הגן קיים סדק.
סתומים. שירותים947/1/2013מורן 4

 הלובי אינה ננעלת. דלת397/1/2013הרטום 5

בשירותים, נדנדה לא בטיחותית,  נזילה778/1/2013ארגמן 6

תאורת חירום שלא ניתנת לכיבוי וחדירת מי 

 גשם במסדרון הראשי.

 שושן 7

 צחור
 ועובש במבנה, חוסר זיפות של הגג. רטיבות7/1/2013

מהשירותים נזילה1134/1/2013שקמה 8

 בחדר הפעילות רטיבות564/1/2013הלפרין 9
 עהקרו הצללה1053/1/2013  10

פלורסנט נופלת, חוסר לחצן מצוקה,  נורת94164/9/2012גומא 11

 חוסר פעמון בשער הגן
אקליפטוס נגועים בתולעים, חול מזוהם,  עצי930930/8/2012אילנית 12

אצבעות בחדר האמבטיה בגן, מזגן  ניאין מג

 לא תקין



  
  

  
  

 

 

מכיוון שעבר זמן רב ממועד הגשת התלונות ולאחר שהמנהלת ראתה כי כל התלונות לא  .4.2

ובו פירטה ליקויים  10/12/2012טופלו, הוציאה המנהלת מכתב למנכ"ל העירייה בתאריך 

  .4.1במספר גני ילדים אשר בחלקם חופפים לרשימה שבסעיף מס' 

 .11/2012ועד  8/2012ריכי הפניות ברשימה היה מחודש טווח תא

כתב המנהל למנהלת בדבר פנייתה למנכ"ל העירייה בתאריך  2/1/2013בתאריך  .4.3

10/12/2012.  

המנהל טען במכתבו כי מכתבה של המנהלת הוא "מלא באי דיוקים, ללא אסמכתאות וללא 

ביקורת פנימית" עוד הוסיף המנהל במכתבו כי המנהלת לא טרחה לבדוק את הנתונים מול 

הגננת אמרה  -מחלקת האחזקה וכי מכתבה "רצוף בשגיאות ואי דיוקים מסתמך אך ורק על

  לי". 

 "מצ"ב תשובת הקבלן כולל יומני העבודה". בסיום מכתבו כתב המנהל 

השיבה המנהלת למנהל בזו הלשון "אינני חוזרת בי מהדיווחים  9/1/2013בתאריך  .4.4

שהעברתי למנכ"ל העירייה בדבר אי הענות קבלן האחזקה לפניות הגננות. דיווחי התבססו על 

צוותי הגנים שבאותה עת מכתבי הגננות אלי וכן תלונות בעת ביקורי בגני הילדים ויעידו על כך 

  יצרתי קשר עם עובד הקבלן בשם גבי וביקשתי לטפל בנושאים לאלתר.

לצערי אנו ממשיכים לקבל פניות של גננות נוספות הטוענות שפנו לקבלן האחזקה לטיפול 

 במפגעים ולא נענו".

הביקורת רואה בחומרה את העובדה כי תלונות רבות בדבר מפגעי בטיחות מסוכנים לא  .4.5

  לו במשך זמן רב ומהווים מפגע לילדים שבגן.טופ

לא נמסרו יומני הביצוע של  2/1/2013עצם העובדה שבמכתב המנהל למנהלת מהתאריך 

הקבלן בדבר רישום קבלת התלונה ומועד הביצוע והחתמת הגננת על קבלת העבודה לשביעות 

 ים.רצונה אלה רק דברי תודתה מהווה בכל הקשור באחזקת המבנים של גני ילד



  
  

  
  

 

 

ערכה הביקורת סיור במספר גני ילדים יחד עם המנהלת המופיעים  17/2/2013בתאריך  .4.6

 בדוח זה וסקרה את הליקויים נשוא תלונות הגננות ולהלן ממצאי הסיור:

  
  התלונה הייתה לגבי הצללה בחצר הגן שקרועה ונופלת על המתקנים. -105גן מס'  .4.6.1

ת ההצללה מלאה בחורים וקצה הביקורת מצאה כי הצללת החצר תוקנה אולם רש

המתקן המשולב הנמצא מתחת לרשת ההצללה חדר את הרשת ובמקום החדירה נוצר חור 

  גדול.

 

 

 

 
  

 



  
  

  
  

 

 

 
 

 

 

מנהל האגף מסר לביקורת כי עפ"י דברי קבלן האחזקה ההצללה בגן תקינה וכי "הגננת 

  אינה יודעת במה מדובר וטוענת שלא התלוננה על רשת צל קרועה".

בדבר ההצללה  105רת מפנה את הנוגעים בדבר לצילום שביצעה הביקורת בגן מס' הביקו

  החור שנוצר עקב חוד המתקן שמתחתיה. 

לאור תגובת מנהל האגף ומצאה שרשת  4/4/2013הביקורת סיירה בגן זה שוב בתאריך 

  ההצללה עדיין עם החורים.



  
  

  
  

 

  

  שמושלכים מהבתים הסמוכים.הגננת מסרה לביקורת כי החורים נגרמים מסיגריות 

עוד מסרה הגננת כי הגגון שהוצב בפתח הגן למחסה מהגשם, אינו ממלא את תפקודו עקב 

  השיפוע הלקוי וכתוצאה מכך כל מי הגשמים יורדים לאורך קיר הכניסה.

 

  הגננת בגן זה התלוננה על רטיבות בחדר הפעילות ועובש. - 56גן מס'  .4.6.2

סביב המזגן המותקן בקיר המזרחי קיימת רטיבות רבה הביקורת מצאה כי בתקרת הגן 

ועובש על הקיר, ליד שקע החשמל קיימים כתמי רטיבות גדולים עד כדי סכנה לקווי 

  החשמל.

בנוסף לכך, הנדנדה בחצר הגן לא תקינה עקב חוסר כיסוי מגן על ידיות האחיזה של 

יא את הנדנדה מהחצר הנדנדה. הגננת מסרה לביקורת כי היא מבקשת מזה זמן רב להוצ

  עקב חוסר הבטיחות שבה, אולם עד כה בקשתה לא נענתה.

  

  

  

 



  
  

  
  

 

 

 
 

 
  

כי למחרת סיור הביקורת הגיע באופן מפתיע נציג מחברת ג. (קבלן  56נמסר לביקורת מגן 

  האחזקה).

דקות בלבד, מסר לגננת כי  3- נציג הקבלן הסתכל על הרטיבות שבקיר ובתקרה, שהה במקום כ

טיבות אינה כלולה בחוזה האחזקה הנוכחי וכי את הבעיה יש להפנות לגורם בעיית הר

  המחזיק בקומה שמעל הגן (בית הכנסת אגודת אחים).

הביקורת מציינת כי בית הכנסת אגודת אחים "יושב" רק על חלק מגג גן הילדים וכי הבעיה 

טפת גג גן הילדים העיקרית כפי שנצפתה ע"י הביקורת הייתה שיחים גדולים שהופיעו מעל מע

  ולא טופלו.  



  
  

  
  

 

בתגובתו לביקורת ומסר כי לדעתו קיין כנראה פיצוץ בגג הגן  56מנהל האגף התייחס לגן מס' 

  וכתוצאה מכך קיימת כנראה חדירת מים לתוך הגן.

מנהל האגף הבטיח כי יישלח מהנדס למציאת פתרונות. הביקורת שבה ומציינת כי תשובה 

יסוס הנדסי מובהק אינה מעידה על ניהול ראוי והיה מקום שכזו המעלה השערות ללא ב

  שהבטחת מנהל האגף בדבר בדיקת מהנדס בעתיד הייתה צריכה להתבצע עוד קודם לכן.

 

התלונה המקורית הייתה לגבי נזילה מהשירותים שבגן. הביקורת  -113גן מס'  .4.6.3

אגרה פרץ זרם מצאה כי עדיין הנזילה קיימת בתא השירותים השמאלי. בזמן הפעלת הני

  מים מהניאגרה לרצפה.

  

  

כי הנזילה בשירותים תוקנה מספר פעמים  113מנהל האגף התייחס בתגובתו לגן מספר 

הבטיח כי יישלח שוב עובד אחזקה לביצוע טיפול  4/3/2013ובמכתבו לביקורת מהתאריך 

  יסודי בשירותים.

בעיית הנזילה בשירותים  הביקורת מדגישה כי בכל מקרה בעת ביצוע הסיור ע"י הביקורת

 עדיין קיימת.



  
  

  
  

 

 

  הגננת התלוננה על מקלט הגן ועל סדקים בתקרה. - 9412גן מס'  .4.6.4

הביקורת מצאה כי דלת מקלט הגן ללא איטום והדבר החמור יותר הוא שמצידה הפנימי 

של הדלת אין ידיות. הדבר מהווה מחדל חמור מכיוון שבמקרה של סגירת הדלת אין 

  א בתוך המקלט לפתוח את הדלת.אפשרות לאדם הנמצ

  בנוסף לכך מצאה הביקורת כי מעטפת הגן בתקרה דולפת.

דיווחה הגננת על מס' ליקויים כמו תיקון דלת  8/1/2013הביקורת מצאה כי בתאריך 

המקלט, דלתות חלל הגן שאינן צבועות, נזילות בחדרי הטיפולים, קופסת אינטרקום 

  ם.בשער הגן ששבורה וחוטי חשמל גלויי

לא תוקנו ולא טופלו ליקויים  17/2/2013עד לתאריך הסיור של הביקורת שבוצע בתאריך 

 אלו.

 

 

 



  
  

  
  

 

 

 

 

 

 
  

לא נמצאה תלונת הגננת  9412מנהל האגף ללוגיסטיקה מסר בתגובה לטיוטת הדוח כי בגן 

כמו כן דיווח המנהל כי המרווח  14/11/2012אלא רק מהתאריך  12/7/2012מהתאריך 

ולגבי דלתות  19/11/2012שבין הגדר לבטון טופל ע"י הלחמת פרופיל ברזל בתאריך 

ן להשיג חלקים מכיוון שהדלתות ישנות והסדק המקלט שאינן תקינות נטען כי לא נית



  
  

  
  

 

  בתקרת הגן וחלון החירום טופלו במהלך השנה שעברה.

הביקורת מציינת כי דיווח זה מורה על אי פיקוח נאות מכיוון שבמידה ולא ניתן להשיג 

חלקים עבור דלתות המקלט היה צריך להחליף את כל הדלת והליקויים שנמצאו וניתן 

מהלך השנה נמצאו קיימים בסיור שהביקורת ערכה בגן בפברואר לגביהם כי טופלו ב

2013.  

 

  התלונות בגן זה היו לגבי תאורות החירום ונזילות מים. - 77גן מס'  .4.6.5

ועד  17:00הביקורת מצאה כי תאורת החירום עדיין אינה תקינה וכל יום החל משעה 

  למחרת בבוקר תאורת החירום נדלקת באופן עצמאי. 

של הגן בוצע תיקון אולם גם לאחר התיקון עדיין קיימת נזילת מי במסדרון הראשי 

גשמים לתוך הגן. בנוסף לכך, בכניסה לגן, סף הדלת גבוה מאוד ולדלת הכניסה אין 

  מעצור.

  

  

הוחלפה הניאגרה שבשירותים,  77מנהל האגף מסר בתגובתו לדוח ביקורת זה כי בגן 

  הנדנדה פונתה מהגן ובוצע איטום בגג.

רת מבקשת להדגיש כי מנהל האגף לא ציין בתגובתו את מועד ביצוע כל הדברים הביקו

שנמסרו על ידו ואף לא התייחס לגבי תאורת החירום אשר ממשיכה לדלוק כל יום 

 אחה"צ.



  
  

  
  

 

 

  התלונות היו לגבי רטיבות ועובש. - 26גן מס'  .4.6.6

רבה הביקורת מצאה כי במסדרון השירותים של הגן יש עובש על הקירות, רטיבות 

בקירות חדר הרחצה, עובש בקיר הכניסה על יד הפעמון, עובש מעל ארון המטבח העליון 

  ומעל כוננית הקלסרים.

  

  

  

 

  



  
  

  
  

 

  

  

  

  

  

  
  

(יומיים לאחר סיור הביקורת) הגיע באופן  19/2/2013כי בתאריך  26נמסר לביקורת מגן 

ניתן לעשות את התיקונים מפתיע נציג מחברת ג. (קבלן האחזקה) ומסר לגננת כי לדעתו לא 

  בגן לפני ביצוע זיפות על הגג.



  
  

  
  

 

הגננת מסרה לביקורת כי במחצית חודש פברואר הגיע נציג האגף ללוגיסטיקה במינהל החינוך 

  לגן ומסר כי הוא מתעתד לעשות זיפות על הגג ומחכה למספר ימי שמש.

לא נעשה הזיפות עד אולם, לדברי הגננת למרות שהיו מאז אותו ביקור ימים רבים של שמש 

  כה.

כי הגן סובל מרטיבות רבה בכל חלקי הגן  26מנהל האגף מסר בתגובה לדוח לגבי גן מס' 

ובוצעו לא אחת איטומים נקודתיים בגג אשר לא הועילו ולכן הנושא הועבר למחלקת 

  ההנדסה.

  מנהל האגף הוסיף כי מכיוון שהאיטום לא בוצע הנושא הועבר בשנית למחלקת ההנדסה.

הביקורת מציינת כי תשובת מנהל האגף מורה על אי טיפול סדיר בליקויים שנמצאו בגן זה וכי 

  היה על מנהל האגף לוודא שאיטום הגג מתבצע ע"י מחלקת ההנדסה.

האסמכתאות שלדברי מנהל האגף הועברה התלונה למחלקת  2כמו כן, לא נמסרו לביקורת 

  ההנדסה.

 

התלונות היו לגבי עצים נגועים, חוסר מגיני אצבעות בדלתות, נורת  - 9416גן מס'  .4.6.7

  תאורה ומזגנים.

הביקורת מצאה כי רשת הצל השחורה שבחצר קרועה, בחדר הקלינאית המזגן ישן מאוד 

ואינו פועל, חסרים רשתות לחלונות והגגון שהוצב בחצר בוצע ללא יכולת של ניקוי העלים 

  המצטברים על הגגון.

אגף מסר כי מגיני האצבעות הותקנו בדלתות השירותים עפ"י הנחיית מהנדס מנהל ה

  חיצוני וכי עצי האקליפטוס הנגועים, החול המזוהם והמזגן אינם שייכים לחוזי האחזקה.

הביקורת מציינת כי בסיור שנערך ע"י הביקורת עדיין היה חוסר במגיני אצבעות בדלתות 

מנהל האגף כי שאר הנושאים אינם באחריות חדר האמבטיה ואינה מקבלת את תגובת 

  חוזה האחזקה.

 



  
  

  
  

 

 

התלונות היו לגבי עצים נגועים, חוסר מגיני אצבעות בדלתות, נורת - 9309גן מס'  .4.6.8

  תאורה ומזגנים.

הביקורת מצאה כי עדיין בחצר הגן נמצאים שיחי ההרדוף הרעילים והאסורים להימצא 

לים עדיין קיים ורטיבות רבה בקיר חדר בשטחי גני ילדים. כמו כן, הסדק בחדר הטיפו

  הטיפולים ליד נקודת החשמל.

הגנים  2-מנהל האגף מסר כי לחצן המצוקה קיים בגן ולדבריו לחצן הפעמון משותף ל

  וכי נורת הפלורסנט שנפלה טופלה כבר לפני מס' חודשים. 9309ו 9416

  

  

  

  



  
  

  
  

 

  
  
  

  וגיסטיקה ולמחלקת גני הועברה טיוטת הדוח לאגף לל 14/2/2013בתאריך   4.6.9

  ילדים תוך ציון הליקויים שהועלו ע"י הגננות ולא טופלו.                 

  

  :התייחסות האגף ללוגיסטיקה במינהל החינוך  .5

לא נמצאה תלונת הגננת.  3מנהל האגף מסר בתגובה לביקורת כי בנוגע לגן מס'   5.1  

בגן לא שייך לתחום טיפולו, העובש כמו כן, הוסיף מנהל האגף כי נושא חוסר האסלות 

בכיור הוא בתחום אחריות הגננת, לא נמצא בחצר הגן נדנדה וידית דלת הממד נמצאה 

  תקינה.

כי חוסר האסלה שנמצא היה בתוך  3הביקורת מציינת לגבי תגובת מנהל האגף לגן מס' 

ף כי תא קיים ולא כפי שמנהל האגף טען, לא נמצאה אסמכתא לגבי הנחיית מנהל האג

הטיפול בעובש בכיורים שמטבח הוא באחריות הגננת כפי שציין זאת בתגובה לטיוטה, גם 

במתקן המשולב צירי הנדנדה היו חשופים ולקויים, לגבי ידית דלת הממ"ד אשר אמורה 

  להיות נסגרת באמצעות אדם אחד לא בוצע תיקון הדלת.

יעת ועובד הקבלן) אינה אנשים (סי 2תשובת מנהל האגף כי הסגירה בוצעה באמצעות 

  מהווה פיתרון לידית דלת הממ"ד.

  כמו כן , לא דווח בתגובת המנהל על הטיפול בחוסר הגישה ובזכוכית השבורה.

לא נמצאה קריאה מהגננת בתאריך  94מנהל האגף מסר בתגובה לדוח כי בגן   5.2

  לגבי סתימה בשירותים. 26/12/2012שדווח בדוח אלא רק מהתאריך 

  ף דיווח כי הסתימה טופלה אולם לא ציין את תאריך הטיפול.מנהל האג

כמו כן הוסיף כי במועד מאוחר יותר בוצע טיפול יסודי בשירותים שבגן זה עפ"י הנחיית 

מהנדס חיצוני אולם הביקורת לא מצאה את האסמכתא של מועד ביצוע הטיפול היסודי 

  עפ"י דברי מנהל האגף.

נמצא עדיין באחריות הקבלן ולטענת המנהל  39מנהל האגף מסר כי גן מס'   5.3

  עבודות האלומיניום בוצעו בצורה לקויה.

לגברי המנהל הקבלן מסרב לבצע את הטיפול בדלתות ובמכתבו לביקורת ציין המנהל כי 

  "הועבר מכתב למחלקת ההנדסה, א.מ".

לקת הביקורת מציינת כי לביקורת לא הועבר המכתב כפי שטוען מנהל האגף שהעביר למח

הנדסה כמו כן, גם אם הועבר המכתב היה על מנהל האגף לוודא ולעקוב אחר ביצוע תיקון 

  דלת הלובי שאינה נסגרת.

קבלן האחזקה מסר למנהל האגף בתגובה לדוח כי בבדיקתו לגבי כל הגנים   5.4

המופיעים בדוח ביקורת זה לא מצא במשרדיו את תלונות הגננות ולדבריו יתכן והתלונות 

  ו למנהל האגף ולא למשרדי חברת קבלן האחזקה.הועבר

  הביקורת מציינת כי גב' ב.א העבירה את תלונות הגננות מס' פעמים למשרדי מנהל האגף. 

כמו כן, מציינת הביקורת כי מנהל האגף בתגובתו לא מסר כל התייחסות בדבר תלונות 

  הגננות כפי שדווח ע"י גב' ב.א.



  
  

  
  

 

האגף ללוגיסטיקה הוסיף עוד והתייחס קבלן האחזקה בתגובתו למנהל   5.5

  למסמכים שהועברו אליו בתאריכים שונים והמתייחסים למספר גני ילדים.

עוד ציין הקבלן כי "כפי שציינתי קודם אין ביכולתי לטפל בבעיה שהופנתה אל המנהלת 

  ולא אלי".

 כדלקמן:" חברתו עושה כל 4.5עוד הוסיף קבלן האחזקה וזאת בהתייחס לסעיף מס' 

שביכולתה כדי לפתור כל תקלה במהירות המרבית וודאי כאשר המדובר במצב מסוכן, על 

  הצד הטוב ביותר ולשביעות הגננות.

  קיימים לצערנו מקרים שפתרון התקלה אינו לשביעות הגננות שלא באשמתנו.

החברה נתקלת לא מעט במצבים שהגננות שאינן מכירות את כל הסכם העבודה בין 

  ת נתניה דורשות מעובדי החברה דברים שאינם במסגרת העבודה".חברתנו לעיריי

הביקורת מבקשת להדגיש כי דוח ביקורת זה מתייחס לאחריות מנהל האגף ולא לקבלן 

  האחזקה.

אין הביקורת באה לבחון באם דבריו של קבלן האחזקה נכונים או לא נכונים אלא 

גן הילדים מתוחזק בצורה מבקשת להבהיר כי אחריותו של מנהל האגף היא לוודא ש

  נאותה וטובה וללא ליקויים.

  

אחריות מנהל האגף היא לבצע את כל הנדרש באמצעות קבלן האחזקה או באמצעות 

  מינהל ההנדסה ולוודא שהמפגעים הוסרו.

הביקורת מבקשת לציין כי מנהל האגף הוסיף בתגובתו לביקורת כי הוא אינו משקיע 

  מכיוון שלטענתו בשעת חירום ישלחו הילדים לביתם. בהחלפת דלתות כבדות של מקלטים

הביקורת מציינת כי החלטה שכזו הייתה צריכה להתקבל ברמת הנהלת העירייה ולא עפ"י 

דעתו של מנהל האגף ללוגיסטיקה בלבד ורואה זאת בחומרה רבה כי החלטה כבדת משקל 

ינהל חינוך וחברה שכזו לא הובאה אף לידיעת הממונה הישיר על מנהל האגף קרי ראש מ

  ואף לא למנכ"ל העירייה.

עוד הוסיף מנהל האגף ללוגיסטיקה כי כל התלונות והבקשות הנוגעות לאיטום גגות 

הועברו למינהל הנדסה ולדבריו "למרות בקשת הגב' ס.ג ור' המינהל איננו מקבלים עדכון 

  סטאטוס".

השוטף כך שבמקום הביקורת מבקשת לציין כי תשובה זו יכולה לאפיין את הטיפול 

שמנהל האגף הוא זה שיעקוב אחר התלונה ו/או הבקשה לאיטום גגות מצד מינהל 

ההנדסה מסתמך מנהל האגף על בקשות עדכון מגורמים אחרים, מה עוד שלביקורת לא 

 הועברו האסמכתאות לבקשות אלו.

  

  

  

  

  



  
  

  
  

 

 

 סיכום והמלצות .6

ים על העדר פיקוח ובקרה באופן בדו"ח זה מור 4הליקויים הרבים כפי שהועלו בסעיף מס'  6.1

  שיטתי ע"י האגף ללוגיסטיקה.

אין להתעלם מעצם העובדה שהתלונות כפי שהועברו הן ע"י הגננות והן ע"י מנהלת מחלקת גני 

הילדים לא טופלו במועד הסביר ואף נמצאו בסיור הביקורת שנערך מאוחר יותר לקראת 

  הכנת דו"ח זה.

כת ע"י תוכנית עבודה סדורה תוך מיפוי עפ"י נושאים, ו/או העדר יד מכוונת בדבר בקרה הנתמ

לו"ז מותירה את מנהל האגף וקבלן האחזקה ב"מרדף" אחר תקלות המועברות ע"י גורמים 

עירוניים שונים וזאת ללא בחינה ותיאום עם עבודות זהות שנעשו קודם לכן או שיפוצי הקיץ 

  הנרחבים הנעשים במהלך החופשות.

גננות באופן ישיר מול קבלן האחזקה ללא העין הבוחנת של מנהל האגף ההתמודדות של ה

מאפשרת מצב "אפור" שבו הגננות אינן מודעות להתחייבויות הקבלן עפ"י החוזה מחד 

  ומאידך ללחצים מצד ההורים וגורמי החינוך השונים.

ודיע שיטת העבודה "כיבוי השרפות" מותירה את הגננת בתפקיד של בקר או פקח הנאלצת לה

על תקלה, לוודא שהתלונה הגיעה לכתובתה הנכונה, לעקוב אחר ביצוע העבודה ולבסוף לאשר 

את ביצוע העבודה ואופן ביצוע העבודה כאשר לא תמיד הגננת נמצאת במצב בו היא יכולה 

  לסרב לקבל את העבודה המוגמרת או לתת את דעתה לטיב העבודה.

והערות הגננות בדבר "המחמאות" הכתובות בהן בחינת יומני העבודה הפנימיים של הקבלן 

מעלה הרהור בדבר נאותות הכתוב הביקורת סבורה כי מנהל האגף היה צריך לעצור תופעה זו 

  במועד מוקדם ביותר.

  המלצה

הניהול והפיקוח על עבודות התחזוקה באגף הלוגיסטיקה חייבות לעבור שינוי מערכתי רחב 

  הצבת יעדים והערכת העלויות מול התועלות בהתאם.היקף תוך שינוי סדרי העדיפויות, 

יש לבצע סנכרון בין העבודות השוטפות המבוצעות כתחזוקה שוטפת חודשית ובין שיפוצי 

  הקיץ הנרחבים המבוצעים במהלך החופשות במוסדות החינוך. 

על ראש מינהל חינוך וחברה לקבל החלטה באם מנהל האגף הנוכחי יכול להוביל שינוי 

  חדשני נרחב זה ולאור החלטתה זו לזמן דיון אצל מנכ"ל העירייה בנושא. מערכתי

 

      
  


