
  
  

  4 פרק

            

  

  19ברח' השבעה  182גן ילדים מס' הכניסה לשער תלונה על קריסת הטיפול ב הנדון:
  

  

 מבוא .1

  ברח'  182הגעת הילדים לגן מס'  זמןבעת פתיחת גן הילדים וב 3.10.13ביום חמישי   1.1  

גן, כולל הדופן, באופן שמנע כניסה ויציאה החשמלי של ה, נפל שער הכניסה 19השבעה     

  מהמקום.     

, הגיעו למקום צוות עובדי הקבלן ועובדי התחזוקה לקבלןהגננת והסייעת  לאחר דיווחי  1.2  

כדי לאפשר  , את השערוחיזקו  ייצבוראו את המצב ות מוסדות חינוך שחזקא מחלקת    

  .מהגן כניסה ויציאה    

אותו יום עד מהלך בבשל כך, , נטה ליפול בשניתהמחוזק השער  27.10.13ביום ראשון   1.3  

ולגן  182לגן  יום הלימודים, הותקנו שער וגדר חדשים שעת סיום, לאחר 15:00השעה     

  הסמוך אליו.    

השתלשלות העניינים הביקורת בדקה את  , עקב חומרת המקרה,לבקשת מנכ"ל העירייה  1.4    

  שלושה במשך כהעירוניים הרלוונטיים במינהל חינוך וחברה  תפקוד הגורמיםאת ו    

  .החדש ועד התקנת השער השער נפילת עות מיוםשבו    

  

 מטרת הביקורת .2

.19ברח' השבעה  182כניסה לגן ילדים מס' השער ת נפילתלונה על בדיקת אופן הטיפול ב  2.1  

     

 מתודולוגיה .3

 גיל הרךה הביקורת שוחחה עם בעלי תפקידם רלוונטיים במינהל חינוך וחברה: באגף  3.1  

  ובמחלקה  מחלקת אחזקת מוסדות חינוךב, גף לוגיסטיקהאבמחלקת גני ילדים, בו    

  .טחון ולשעת חירום ילב    

  הביקורת בדקה התכתבויות במזכרים אלקטרוניים בנושא.   3.2  

המופעל ע"י  .ג: הגננת והסייעת ומקבלן התחזוקה 182ת אספה מידע מצוות גן קורהבי  3.3  

  אחזקה בגני ילדים. עבודותהעירייה לביצוע     

  טיפול בנושאי תחזוקה. בעניין הל פנימי של מחלקת גני ילדים, והביקורת הסתמכה על נ   3.4  

  .10-11/2013הביקורת נערכה בחודשים    3.5  

 

 ממצאים .4

(להלן: "מחלקת  מחלקת אחזקת מוסדות חינוךכה ע"י ערנ 2013 פברואר-בחודשים ינואר  4.1  

 182מיפוי צרכים לגן בדף פר בעיר. תוכנית מיפוי צרכים לגני הילדים ולבתי הס ,אחזקה")    

ה כי העלות הינה הערנרשמה בנושא גדרות: "החלפה גדר+ שער" ובאותו נושא נרשם     

  .  והטיפול בעדיפות ראשונה  ש"ח 8,000    



  
  

טחון ולשעת חירום באגף לוגיסטיקה יהמחלקה לבמא.ק. בטיחות הקצין  2.9.13בתאריך   4.2  

בטיחות שערים בגני  סבב בדיקתבמסגרת  182בגן ביקור ך רע, (להלן: "מחלקת בטחון")    

  דו"ח ב . טחון ובטיחותילבבכל הקשור  על פי תוכנית עבודה של משרד החינוך, ילדים    

  בדיקת מרכיבי ביטחון ' בנושא 7סעיף ב הוא צייןקצין הבטיחות, הביקורת שכתב     

  מון/אינטרקום, גדר תיקנית, לחצן מצוקה, טלפון, פע': "תקינותם וכשירותם    

  שערים".    

  :הערות הביקורת  4.3  

באגף לוגיסטיקה לא ערכו השוואת דו"חות על פני ציר הזמן וכתוצאה מכך לא   4.3.1    

  המצביע על  , של מחלקת בטחוןעלתה התהייה בדבר הדו"ח המאוחר יותר      

  המצביע על ליקוי., של מחלקת אחזקה תקינות לעומת דו"ח קודם      

  

: "עקרונית, עניין תקינות הגדרות נמצא בטיפול יחסות מנהל מחלקת אחזקהלהלן התי    

מחלקת הביטחון והבטיחות שמתריעה על ליקויים, אבל אנחנו בסיורים שלנו ובמיפוי     

  ".מוסיפים כשיש צורך בטיפולים מיוחדים    

הביקורת מדגישה שבאגף לוגיסטיקה לא נבחנו הנתונים שהוגשו ע"י מחלקת       

ולפיכך לא עלו על הנתונים הסותרים   ,ה וע"י מחלקת בטחון, לגבי שער הגןאחזק      

  העולים מהם.       

  

 שער וגדר את הצורך בהחלפת 2013ציינו כבר בראשית  הבמחלקת אחזקעל אף ש  4.3.2    

 משךהוחלף השער בלא בעדיפות ראשונה,  את הנושא לביצועואף תמחרו  182בגן       

  .בעצמו נפללאחר ש רק אלא ,חודשים כתשעה       

 

כניסתלקראת  182בשעות הבוקר, בעת פתיחת שער גן ילדים מס'  3.10.13 יום חמישי ב  4.4  

  דיווחה מיידית . לדבריה נפלהילדים, גילתה סייעת הגן כי השער החשמלי של הגן     

   המועסק ע"י העירייה בעניין תחזוקה ותיקונים, .גלגננת ולקבלן התחזוקה טלפונית     

   .להלן: "קבלן התחזוקה")(    

  

לדברי מנהלת מחלקת גני ילדים ו שהוצג בפני הביקורת ,נוהל פנימי של מחלקת גני ילדים  4.5  

   לוששקובע , במזכר אלקטרוני וכחוזרבתחילת שנה"ל הופץ לגננות בגנים העירוניים     

פגע ומתקני חצר המהווים מ מקרים דחופים, בעיות תחזוקה: בעיות שוטפותת לדרגו    

   בטיחותי.    

  

   כולל שלושה שלבים: בבעיות שוטפותטיפול הא.     

  עם הדגשה שיש .של קבלן התחזוקה ג טלפונית למשרדפנייה  בשלב הראשון      

לעקוב  קריאה יאפשר לנו ולכםהמספר  -להקפיד לקבל מספר קריאה לתלונה"      

   ".אחר הטיפול בתלונתכם      



  
  

לא נענתה "יש לפנות טלפונית שוב למשרדו של אם תוך שבוע הפנייה  – שלב שני      

  למזכירת מחלקת  ולקבל מספר קריאה נוסף ובמקביל להודיע במייל .ג      

   תחזוקת גני ילדים כולל מספרי הקריאות של התלונות".      

פניות לקבלן התחזוקה ולמזכירת מחלקת תחזוקה  4אם לאחר  – שלב שלישי      

  קריאות הנייה מפורטת תוך צרוף מספרי "יש להעביר פהפנייה לא נענתה       

  והמיילים הקודמים" למנהל אגף לוגיסטיקה עם העתקים למנהלת מחלקת       

    גני ילדים ולמנהל האגף לגיל הרך.            

(פיצוץ בצנרת, הצפה, העדר חשמל, סתימת ביוב,  מקרים דחופיםעיות המוגדרות בב.      

ולידע את מזכירת  .טלפונית לקבלן התחזוקה ג יש לפנותבעיה בטיחותית חמורה)          

  שעות מרגע  4-5. "הקבלן מחויב לטיפול במקרים דחופים תוך מחלקת אחזקה         

  קבלת התלונה".               

יש להודיע מיידית הנוהל מציין ש במקרים של מתקני חצר המהווים מפגע בטיחותיג.       

    לקבלן האחזקה לפנותם".למנהל מחלקת אחזקה "אשר יורה           

  

  :הערות הביקורת  4.6  

 .isoהנוהל הפנימי אינו מעוגן כנוהל   4.6.1    

מציין כי על הגננות לקחת מספר קריאה גם במקרים דחופים  הפנימי לאהנוהל   4.6.2  

כל דרך חלופית מזכיר ולא  ובמקרים של מתקני חצר המהווים מפגע בטיחותי      

    לתיעוד הפנייה לקבלן.      

    

ה בשל שביתלגן ( 09:00גן בשעה הגננת ת השער, הגיעה נפיללאחר  3.10.13ביום חמישי    4.7  

ניסה ש האחזק מנהל מחלקתנכח כבר במקום  ולדבריה ,)בת שעה במערכת החינוך ארצית    

החזיקה  זו לא קשירה .בחוט תוע"י קשיר(יחד עם אבא של אחד הילדים) לייצב את השער     

לדברי בשנית. התחזוקה התקשר לקבלן  יום השער נפל שוב וצוות הגןובמהלך ה מעמד    

בזמן קריאה, ש קבלה מספר (להלן: "הקבלן")ה הטלפונית לקבלן התחזוקה יבפני הגננת    

  אינה יכולה למוצאו.עריכת הדו"ח     

  

  :הערת הביקורת  4.8  

בתלונתו,  לא שמר את מספר הקריאה כדי לעקוב אחר הטיפול 182צוות גן מס'   4.8.1    

       בניגוד לנדרש בנוהל הפנימי של מחלקת גני ילדים.      

  

הגיע לגן מנהל לאחר נפילת השער בשנית,   3.10.13יום חמישי  לדברי הגננת במהלך בוקר  4.9  

  ע"י דיבלים והלחמת של השער שביצעו חיזוק  צוות עובדי הקבלןאגף לוגיסטיקה ו    

אינו יציב ובקשה שער ר שהשעוזני מנהל האגף באברזלים. לדברי הגננת היא התריעה     

מנהל לדברי הגננת . "שער חדש במהלך החודש"באותו מעמד הבטיח מנהל האגף ו חדש    

חזקה אמר שמדובר בשער חשמלי חדש וצריך להחליף גם את שער הגן הסמוך אמחלקת     

  ואין לכך תקציב.    

  



  
  

הוא  לאחר חיזוק השער, של השער יזוקשביצע את הח ,קהוחזתעובד קבלן ה ,לדברי מר ל.  4.10  

אמר למנהל אגף לוגיסטיקה ולמנהל מחלקת אחזקה שהחיזוק של השער לא יחזיק מעמד     

  , ואף רשם זאת בדף יומן העבודה שמילא.וצריך להחליפו    

  

  לדברי מנהל מחלקת אחזקה מדובר במתחם של שני גנים, להם מסגרת משותפת של   4.11  

המוט התמוטט, בשל היותו חלוד. לדבריו אמר לעובדי  182לק של גן גדרות  ושערים ובח    

"בינתיים מתקנים" ועדכן את מנהל אגף לוגיסטיקה לגבי העניין. למקום  שהגיעוהקבלן     

מנהל מחלקת אחזקה מסר לביקורת כי לא נכח בעת התיקון שבצעו עובדי הקבלן, אולם     

יזוק חזק ולדבריו על אף שאחד האבות נדנד חזר לגן לאחר ביצוע התיקון כדי לוודא שהח    

לדבריו היה תיקון טוב, כאמור לאחר התיקון, ש יציב וחזק. היהבחוזקה, השער  את השער    

אך ציין בפני הביקורת כי אמירה זו והגדר, אמר לעובדי הקבלן שצריך להחליף את השער     

 יסטיקה בע"פ שברגע . לדבריו באותו יום אמר מנהל אגף לוגלא הייתה הזמנת עבודה    

  יוחלפו השערים. –שיהיה תקציב למסגרות     

  

  :ת הביקורתוהער  4.12  

מבחינה  נעשתה תחת פיקוח ואושרהלא נמצאה אסמכתא כי עבודת התיקון   4.12.1     

  גורמים מקצועיים רלוונטיים. בטיחותית וביטחונית ע"י      

  ון.לא נמצא דו"ח תיקון שבוצע בפירוט עלויות תיק  4.12.2    

  

"הדו"ח היחידי שמפרט את העלויות במקרה זה,  :להלן התייחסות מנהל מחלקת אחזקה    

  הוא החשבון מהקבלן המבצע ,שעדיין לא הוגש".    

  מיד לאחר  שצריך היה להיות מוגשדו"ח תיקון  לא נמצאהביקורת מדגישה ש    

  וחשבון שמוגש בהמשך אינו תחליף לכך.  התיקון ביצוע    

  

  .הוא לא נכח בעת נפילת השער ותיקונומסר לביקורת כי  ,.ג .מר ב ,תחזוקהקבלן ה  4.13  

   :שלו מנהל העבודהכפי שהציגם  השתלשלות העניינים בפני הביקורת אתהציג  .מר ג    

וביצעו ריתוך  ע"י מנהל מחלקת אחזקה בדחיפותעובדים הוזמנו  3.10.13ביום חמישי   -      

  השער. של         

לחזק  כדינהל אגף לוגיסטיקה ע"י מעובדים וזמנו בבוקר ה  4.10.13שישי  למחרת ביום  -    

האגף שנתן  את השער. העובדים שנשלחו לגן, הוסיפו פרופיל חיזוק לשער, במעמד מנהל        

  בשני הגנים.ים והגדרות פה להחליף את השער -הנחייה בעל        

  

  אישר טלפונית הזמנת שער חדש,  הוא 4.10.13ביום שישי  מסר לביקורת כי .מר ג  4.14  

הזמין את המסגר להחליף את השערים ו על פי ההוראה הטלפונית שקיבל ממנהל האגף,    

, לדבריו לא קיבל הזמנה כתובה מטר גדר ושני שערים) 7ואת הגדר של שני הגנים (בסה"כ     

  .מיתרת תקציב שיפוצי קיץלו  תשולםהעבודה עלות ו    

  



  
  

 800,000על סה"כ לשיפוצי קיץ  .ההזמנה לקבלן גכי מסר לביקורת  המנהל מחלקת אחזק  4.15  

  עד השקל האחרון (לא נשארה יתרה !!)". נוצלה₪     

  

נית כי הקבלן התבקש על ידו להחליף ומנהל אגף לוגיסטיקה מסר לביקורת בשיחה טלפ  4.16  

מנה זש לו האת השער, לאחר ש"עזרה ראשונה" שנתן לא הספיקה, לדבריו אינו זוכר אם י    

    .כתובה    

  

מזכירת מחלקת אחזקה מסרה לביקורת כי לא התבקשה ע"י מנהל האגף להכין הזמנה   4.17  

  .182לקבלן אחזקה בעניין שער וגדר לגן     

  

: קובע כי'אישור חשבונות והזמנות עבודה'  5.1.02.01.02 הוראה מס' isoבנוהל   3.1סעיף   4.18  

פים הינם היוזמים של הזמנת עבודה ובאחריותם לטפל "מנהלי מחלקות ו/או מנהלי אג    

  באמצעות חוזה ושלא באמצעות חוזה...". בהליך    

  

  ת הביקורת:והער  4.19  

 לא נמצאה אסמכתא להזמנת עבודה כתובה שהוציא אגף לוגיסטיקה לקבלן  4.19.1    

'אישור חשבונות  isoבנוהל לנדרש ההזמנה שנעשתה בע"פ, זאת בניגוד  בעקבות      

  והזמנות עבודה'.      

לקבלן לשם ביצוע  לא נמצאה אסמכתא לכתב כמויות שמסר אגף לוגיסטיקה   4.19.2    

העבודה עם פרטי העבודה המוזמנת, החומר המבוקש, המידות ולו"ז לביצוע       

  העבודה.      

'אישור חשבונות והזמנות עבודה' לא מפרט את האפשרות של ביצוע  isoנוהל   4.19.3    

      דחופה בע"פ ואת ההנחיות להמשך הטיפול במקרה כזה.הזמנה       

  

שלחה הגננת מזכר אלקטרוני למפקחת משרד החינוך:  15:09בשעה  3.10.13בתאריך   4.20  

"רציתי לדווח לך שהיום בבוקר נפל השער של הגן כמעט על הורה שנכנס עם בנו. כשאני     

אבא של אחת הילדות הם קשרו כבר היה שם ויחד עם (מנהל מחלקת אחזקה)   .הגעתי ד    

לך ודאג להזמין פועלים. בזמן הזה נכנסה אמא עם תינוק והשער נפל שוב . האת השער וד    

ריתכו כמה שיכלו ואמרו שהברזל חלוד ורקוב וצריך להחליף את  עד שהגיעו הפועלים הם    

בכל  אמרתי שהם אכן העמידו את השער אך הוא לא יציבו .כל השער. התקשרתי שוב לד    

. טריקת דלת או נענוע או יכול ליפול שוב הוא אמר שכרגע הם תיקנו וזה מספיק! גם ג    

 .התקשר והסברתי לו על כך. בסוף היום ההורים באו וראו שהשער רעוע הם כעסו מאד    

  אמר  ין ושחבל שההורים יתערבו. הואיוהסברתי לו את חומרת הענ .חזרתי שוב לד    

ין מספיק כסף וזה דורש ממנו להחליף גם את השער של הגן שהוא היה שם ושכרגע א    

הסמוך והוא מקווה שבזמן הקרוב הוא יחליף את השער. שאלתי מתי זה בזמן הקרוב?     

  ". זה ממש סכנת נפשות! הוא אמר שאינו יודע כשיהיה כסף.    

  



  
  

ל הרך למנהלת האגף לגי 16:27המפקחת העבירה את המזכר האלקטרוני בו ביום בשעה   4.21  

  ולמנהלת מחלקת ילדים.    

  

  בו ביום בשעהמנהלת האגף לגיל הרך העבירה את המזכר האלקטרוני שקבלה מהמפקחת   4.22  

לוגיסטיקה ולמזכירתו עם העתקים למנהלת מחלקת ילדים, מנהל  למנהל אגף 16:33    

, אנא התערבותך .חזקה ומזכירתו, לראש מינהל חינוך ולמפקחת וכתבה: "ראמחלקת     

אור של הגננת מדאיג ביותר ובדרך נס לא יהדחופה !! זה הגן המדובר ברחוב השבעה!! הת    

  ...". . הסתיים האירוע באסון. תמוהה בעיני תשובתו של ד    

  

ענה מנהל מחלקת אחזקה למנהלת האגף לגיל הרך במזכר אלקטרוני עם  6.10.13בתאריך   4.23  

ה ועמדתי שם עד עיבגן אפילו לפני שהגננת הגלידיעתך, הייתי העתק למנהל האגף: "...     

  השערים  2שער תוקן, אך בכוונתי להחליף את ה לתקן את השער ! .שבאו אנשי ג    

עלי לציין שמדובר  ר.הגדר, מיד לאחר קבלת התקציב למסגרות, כפי שקיבלתי הנחייה מו    

  ".30 - ו 182בשני שערים חשמליים, השייכים לגנ"י     

  

  קורת:ת הביוהער  4.24  

עדכן את צוות העובדים באגפו לוגיסטיקה לא נמצאה אסמכתא כי מנהל אגף   4.24.1    

דבריו של היות ו 182ובמחלקת אחזקה כי ביצע הזמנת עבודה בע"פ לשער לגן       

על כך שהחלפת השערים  6.1.13מנהל מחלקת אחזקה במזכר אלקטרוני בתאריך       

    ת ביצוע ההזמנה.דמנוגדת לעוב -  לכשימצא תקציב  תבוצע      

מנהל אגף לוגיסטיקה לא ענה למזכר האלקטרוני של מנהלת האגף לגיל הרך ועל   4.24.2    

אף שהיה מכותב בהעתק תשובתו של מנהל מחלקת אחזקה, בה נכתב כי החלפת       

שערים וגדר תבוצע לאחר קבלת תקציב, לא יידע את המתכתבים כי ביצע הזמנת       

  .4.10.13שער בתאריך       

  

קבלה שיחה היא  20-24.10.13בשבוע בין התאריכים  מזכירת מחלקת אחזקהלדברי   4.25  

  , בשל נפילתו בה ביקשה הגננת שמישהו יגיע לבדוק את השער 182גן  טלפונית מגננת    

  . מזכירת המחלקה לא תיעדה שיחה זו ברשימותיה, היות ולטענתה 3.10.13בתאריך     

: "כיוון שבזמן שהגננת פנתה אלי בטלפון של מנהל המחלקההעבירה את הנושא לטיפולו     

  היה במשרד, לכן העברתי את השיחה אליו להמשך  והוא ד.היא בקשה ישירות את     

   טיפול".    

  רושמת רק חלק מהפניות הטלפוניות  מזכירת המחלקה מסרה לביקורת כי היא     

  מנהל המחלקה. המתקבלות ועל פי רוב אינה רושמת שיחות שהיא מעבירה ל    

  

  

  

  

  



  
  

  :הערות הביקורת  4.26  

המתקבלות  תלונותכל האינה מתעדת ביומן הפניות את מזכירת מחלקת אחזקה   4.26.1    

לרשום פנייה אם על פי שיקול דעתה  ומחליטהבנושא תחזוקה במוסדות חינוך,       

  שיחות טלפוניות גם פניות הביומן עליה לרשום , על אף שמסויימת או לא      

   .מעקבתיעוד ומנהל המחלקה, לצורך לת ומועברש      

  היומי. פניותהביומן  182גננת לא רשמה את פנייתה של מזכירת מחלקת אחזקה   4.26.2    

    

ביקר בגן מנהל מחלקת אחזקה והבטיח שיחליפו את  24.10.13ביום חמישי לדברי הגננת   4.27  

  השער.     

  

  :ת הביקורתוהער  4.28  

  בכתובים, לא נמצאה הזמנת עבודה. תמעוגנ המחלקת אחזקה אינ הבטחת מנהל  4.28.1    

: "העברתי את המלצותיי למנהל האגף, שכנראה, להלן התייחסות מנהל מחלקת אחזקה    

  הזמין את הגדר ושערים בעקבות זה".    

  הביקורת מדגישה שעד כתיבת דו"ח ביקורת זה לא נמצאה הזמנת עבודה כתובה.      

  

מנהל הזמין  4.10.13בתאריך שכבר על כך עודכנה הגננת סמכתא שנמצאה אלא   4.28.2    

      שער חדש לגן.האגף       

  

הרגישה כי  ,בעת סגירת שער הגן בסיום יום הלימודים 25.10.13ביום שישי  הגננת לדברי  4.29  

את הסייעת טלפונית רעוע והתומך עם השער עומדים ליפול בשנית. היא עדכנה  השער ש    

"אני מתנצלת שאני מפריעה לך ביום שישי.  ה מזכר אלקטרוני למפקחת:ובמקביל כתב    

כשיצאתי מהגן שמתי לב שברזל החיזוק בשער השתחרר והשער עלול ליפול שוב. את מי     

    ראשון ?...". אפשר לעדכן היום כדי שנוכל לקבל ילדים ביום    

  

  :הערת הביקורת  4.30  

, בלת סיוע מיידי באמצעות המוקד העירוניהגננת לא הייתה מודעת לאפשרות ק  4.30.1    

  קה.וחזתאו בפנייה ישירה לקבלן ה      

  

) התקשרה סייעת הגן 07:30ה לגן (בשעה תמיד לאחר הגע ,בבוקר 27.10.13ביום ראשון   4.31  

בביתה,ביום חופשי שהייתה הגננת התקשרה קה בעניין השער, ובמקביל, וחזתלקבלן ה    

  כי מנהל המחלקה בחופש  הבעיה בשער. לגננת נמסרמחלקת אחזקה ודיווחה על ל    

  ושוחחה עם  ,בשנית ,התקשרה מאוחר יותרעל אף שהשאירה הודעה, לדבריה,  ולכן    

   בעניין.לוגיסטיקה  מזכירתו של מנהל אגף    

  

כתבה מנהלת האגף לגיל הרך מזכר אלקטרוני למזכירת  08:54בשעה  27.10.13בתאריך   4.32  

היום שוב השער נפל על  ועד היום טרם הוחלף השער! 3/10 - מאז המחלקת אחזקה: "    

איך יכול להיות שמפגע בטיחותי מולחם ובמשך שלושה  ילדה ושוב בדרך נס נמנע אסון!    



  
  

  דיווח לנו בטלפון ביום האירוע שהוא נמצא במקום  .ד וחצי שבועות אינו מוחלף.    

אני יודעת  ח שהשער רעוע ומתנדנד.והכל בסדר למרות שההורים המשיכו להתקשר ולדוו    

מה ניתן לעשות  נמצאים בחו"ל. . (מנהל האגף)וגם ר .שאת אינך הכתובת אלא שגם ד    

    ?". החדש שהוזמן יגיע ויוחלף עוד היום שהשער     

  

מחלקת אחזקה, מנהלת האגף לגיל הרך עלתה למשרדה זכירתלדברי מ 27.10.13בתאריך   4.33  

  ובקשה להחליפו. מזכירת  182ותה מה קורה עם השער בגן בשעות הבוקר ושאלה א    

התקשרה עם זאת היא  .כי מנהל המחלקה טיפל בכך ,המחלקה ענתה לה שאינה יודעת    

קה כדי לדעת מה קורה. לדבריה הקבלן מסר לה כי כבר קיבל קודם לכן, וחזתה לקבלן    

ו להזדרז היות והשער השער ממנהל אגף לוגיסטיקה ולפיכך ביקשה ממנ החלפתפנייה ל    

  .בשנית נפל    

  

  :הערת הביקורת  4.34  

ולא לגבי  182חדש לגן  בעניין הזמנת שער החזקה לא עודכנאמזכירת מחלקת   4.34.1    

המחלקה  על אף שמנהלולא הונחתה לעקוב אחר ביצוע ההזמנה, , התקנתומועד       

    יצא לחו"ל ומנהל האגף שהה בחופשה.      

  

קה ולקחו וזחתבשעות הבוקר הגיעו עובדי קבלן ה 27.10.13ביום ראשון לדברי הגננת   4.35  

מידות של השער והגדר, ובמהלך הבוקר הגיעו למקום מזכירת מחלקת אחזקה ועובד     

לדברי הסייעת השער הותקן סופית  נוסף מהמחלקה, שמסרו לה כי השער יוחלף בו ביום.    

  את הגן בסוף יום הלימודים. עזבההשעה בה , 14:30השעה לאחר  ,באותו יום    

  

  ועד התקנתו  4.10.13מיום הזמנת השער בתאריך מסר לביקורת שקה וחזתקבלן ה  4.36  

  ה הדבר לקח זמן.י, ובשל עומס עבודה במסגריייצרו אותו -  27.10.13בתאריך     

  

רגיל  בעת פתיחת הגן גילה צוות הגן כי השער החדש שהותקן הינו שער 28.10.13ביום שני   4.37  

. כמו ידני השער פתוח כיוון שאין עליו מנעולשו הקודםולא שער חשמלי כפי שהיה השער     

. הגננת דרכו יאהבכניסה ויצ מפריעהכן נמצאו חוטים של פעמון השער על הרצפה, באופן     

   ועובדי הקבלן הגיעו בו ביום לסדר את החוטים. למחלקת אחזקה  הדיווח    

  

  ת הביקורת:והער  4.38  

הקודם, חשמלי כפי שהיה השער רגיל ולא שער שער שהותקן הינו השער החדש   4.38.1    

  לגבי השינוי. וצוות הגן שביקש שער חשמלי לא עודכן      

תקן בצורה מושלמת החדש הוהשער שחתום ע"י גורם מיקצועי  אישורלא נמצא   4.38.2    

   ובטיחותית.      

: הושארו ופגם בטחוני פגם בטיחותי עםבוצעה השער  תעבודת התקנעל אף ש  4.38.3    

לא נמצאה אסמכתא  ידני ונותר פתוח,  מנעולע"י חוטים בולטים והשער לא ננעל       

   שקיבל הקבלן המבצע. קנס להערה או      



  
  

  

  לאחר שעות הלימודים: 28.10.13ביום  128שער גן ילדים מס' צילום   

  שער פתוח ללא מנעול  

  

  

  

  לאחר שהגננת קנתה מנעול ידני, נסגר השער באופן בבוקר,  29.10.13ביום שלישי   4.39  

  לראשונה מאז התקנתו. –וביטחוני בטיחותי     

  

  שוחחה הביקורת יומיים לאחר התקנת השער החדש,  ,בבוקר 29.10.13ביום שלישי   4.40  

מסר כי  מנהל העבודההתקנת השער.  בענייןהאחזקה מנהל העבודה בחברת עם טלפונית     

 וכי בכוונתו לבקר בשטח כדי שבוצעה יומיים קודם לכן, ן לא אישר את העבודה עדיי    



  
  

  הינה לעשות זאת. לאחר כשעה התקשר לביקורת ומסר כי בדק את השער והעבודה     

כיומיים יסתיימו עבודות השער של הגן השני והוא  להערכתו בתוךלשביעות רצונו וכי     

  ה. יגיש חשבונית שמהווה אישור של העבוד    

וכי פרק  4.10.13הקבלן מסר כי קיבל בע"פ הזמנה ממנהל אגף לוגיסטיקה כבר בתאריך     

ארוך מהמקובל, היות והייתה  נוהימעל שלושה שבועות,  –הזמן שעבר עד התקנת השער     

גורמי את לדבריו, הוא ניסה מידי יום לזרז את ביצוע העבודה ולא עדכן תקלה במסגרייה.     

  לגבי העיכוב. נטיים הרלווהעירייה     

  

  :הערות הביקורת  4.41  

קצב התקדמות אחר ערך מעקב אגף לוגיסטיקה מנהל לא נמצאה אסמכתא כי   4.41.1    

  עיכובים  זרז את ההליך שיתבצע ללאוכי  החדש להתקנת השערהעבודה       

    מיותרים.      

התבקש  למרות שנמצאו בעיות בהתקנת השער, לא נמצאה אסמכתא כי הקבלן  4.41.2    

    ולאשרה.בשנית ע"י אגף לוגיסטיקה לבדוק את העבודה       

 הבוצעשכי העבודה המאשר על ידי הקבלן  דוח ביצוע עבודה סופי חתום לא נמצא  4.41.3    

  לשביעות רצונו. הסתיימה ונעשתה       

  

לאחר סיום עבודות התחזוקה המבוצעות במוסדות חינוך הן  לדברי מנהל מחלקת אחזקה  4.42  

אושרות ע"י מהנדס חיצוני או ע"י עובדי מחלקת אחזקה ומנהל האגף, כאשר החלוקה מ    

  ) .(כולל ג קבלני "גולדין"": היא עפ"י גודל  העבודה ועלותה, ואין נוהל כתוב בנושא    

עבודות בטיחותיות וביטחוניות, לפי דרישות של כל הגורמים   חתומים בחוזה על ביצוע    

ך, משרד העבודה, מכון התקנים וכו') והם מפעילים ביקורת הרלוונטיים (משרד החינו    

סכום של (מעל  הליך אישור עבודות גדולותלפיכך,  . עבודתם פנים כדי להבטיח את טיב    

תכנון, ביקורת ביצוע, אישור חשבון נעשים ע"י יועץ חיצוני. אישור גמר ₪):  1,000-1,500    

הליך אישור עבודות מחלקה ומנהל האגף. עבודה ואישור חשבונית נעשים ע"י עובדי ה    

  דרישתנו לביצוע עבודה (ע"פ דרישות התקן), ₪):  1,000-1,500 סכום של (עד קטנות    

  לתיקונים . בדיקת ביצוע העבודה ואישור חשבונית ע"י עובדי המחלקה ומנהל האגף    

   עים במכרז האחזקה, לאחר קבלת הדרישה מאנשי המחלקה, מנהל האגף אויהמופ    

ישירות מהגננת, הקבלן מבצע את התיקון (לפי דרישות התקן), ממלא יומן עבודה ושולח     

  ."אותו לנו לבדיקה ואישור, פעם בחודש    

  

  הערת הביקורת:  4.43  

  לא נמצאה אסמכתא לנוהל כתוב כלשהו המפרט את אופן אישור העבודות   4.43.1    

    טיחותית וביטחונית.המבוצעות על פי הזמנת מחלקת אחזקה, מבחינה ב      

  

מחלקת אחזקה מקבלת מידי חודש את יומן העבודה של הקבלן בו מפורטות כל העבודות   4.44  

  .שביצע בחודש שהסתיים    



  
  

  קבלנות בנין בע"מ שהוגש בראשית חודש .ג .של ב 2012/24539בדף יומן עבודה מס'     

 עבודת "תיקון שער  בוצעה 182בגן  3/10למחלקת אחזקה נכתב כי בתאריך  11/2013    

על הדף חתומה גננת הגן  כניסה רקוב" ובהערות נרשם: "השער לא יציב חייב להחליפו".    

     ובמקום חתימת המפקח חתום עובד המחלקה ג., ללא ציון שעת הגעה ושעת סיום.    

  

  ת הביקורת:והער  4.45  

הגעה ושעת  חסרים פרטים חשובים כמו שעת 3/10מתאריך בדף יומן העבודה   4.45.1    

  סיום של מבצעי העבודה ותאריך אישור העבודה ע"י המפקח.      

לא מצויין כי העבודה שבוצעה נבדקה ואושרה  3/10מתאריך יומן העבודה דף ב  4.45.2    

  מבחינה בטיחותית.      

  

כי אינו יודע את הפרטים לגבי  21.11.13מנהל מחלקת אחזקה מסר לביקורת בתאריך   4.46  

  והגדר, מי הזמין ובאיזה אופן וכן מי אישר את עבודת ההתקנה כי: הזמנת השער     

לא נמצאת  10/2013וכי ביומן העבודה של הקבלן לחודש  "בתקופה הנ"ל הייתי בחו"ל"    

 היות ומדובר בעבודה בתשלום, לא הוצא יומן עבודה להחלפת אסמכתא לעבודה זו "    

  ".הגדר והשערים    

 
  ת הביקורת:והער  4.47  

  ת במשך שלושה שבועות מיום התקנת השער החדש עד תשובת מנהל מחלק  4.47.1    

 השער ובאיזה אופןהזמין את בדק מי התעדכן ולא אחזקה לביקורת, הוא לא       

ישור החשבונית אותחום אחריותו מתוקף תפקידו זהו , על אף שנעשתה ההזמנה      

  .בסמכותו      

ולמחרת עברתי דרך הגן  11.11.13"ל ב: : "חזרתי מחולהלן תגובת מנהל מחלקת אחזקה    

) עדיין לא קיבלתי את החשבון מהקבלן, 27.11.13עד היום ( –לבדוק את הגדר והשערים     

  לכן לא היה לי מה לאשר".    

הביקורת מדגישה שעל מנהל המחלקה להיות מעודכן בכל עת ולדעת מי הזמין       

יצועה או מיד לאחר מכן ולא עבודה שבוצעה במסגרת עבודת מחלקתו, עוד טרם ב      

  רק לאחר קבלת החשבון מהקבלן.      
  

  על התקנת שער וגדר  27/10לא נמצאה אסמכתא לדף יומן עבודה מתאריך   4.47.2    

, על אף שמדובר בעבודה שהוזמנה ובוצעה במהלך ע" הקבלן 182בגן  חדשים      

  .10/2013במהלך חודש       

  

החשבונית עבור התקנת כתיבת דו"ח ביקורת זה, ום עד מועד סימחלקת אחזקה, עפ"י   4.48  

  .של הקבלןמאחת ההזמנות הכלליות יעשה  מהולותש לא הוגשה עדייןשערים וה הגדר    

  

  :הערות הביקורת  4.49  

מבחינה בטיחותית  תקין אינושהשער שלו מבנה ב 128יום למדו ילדי גן  22במשך   4.49.1    

 21במשך תלוי היה  ,ומניעת כניסת זרים הגנההקמתו  השער שמטרת וביטחונית.      



  
  

לאחר התקנת  ,נוסף ויוםוסיכן ילדים והוריהם שנכנסו דרכו  על חיזוקיםיום       

לאחר  ,כל התקופהבמהלך . נעילה פתוח לכל דיכפין ללא נותרהוא , חדשהשער ה      

 ולא מנע בצורה הרמטית כניסת ו ייעוד השער לא מילא את, שעות הלימודים      

    .טטיםמשו      

: "הנני חוזר ומדגיש שמיד לאחר ביצוע התיקון בדקתי להלן תגובת מנהל מחלקת אחזקה    

הייתי נוכח כשאחד האבות בא ולדעתי היא נעשתה כראוי, התיקון היה חזק. , את העבודה    

פעולה וזוהי (וכנראה חזר על זה גם לאחר שעזבתי את המקום),  והתחיל לנענע את השער    

  . ידעתי שהתיקון הוא זמני ושיש להחליף את השער שערההבסיס של  שמחלישה את    

  ".בתקופה הקרובה, כפי שהמלצתי במיפוי הצרכים    

    כל הגורמים שטפלו בתיקון השער: מנהל האגף, מנהל הביקורת מדגישה כי     

  שמדובר בתיקון המחלקה ועובדי הקבלן הבינו שמצב השער דורש את החלפתו ו    

  כראוי, והחלפתו  עוד לא הוחלף השער, הוא לא מילא את ייעודו זמני, כך שכל    

  יום מנפילתו.  22כראוי הסתיימה רק לאחר     

  

   והזמיןפילתו נלאחר  מצב השעראת  העריךאגף לוגיסטיקה מנהל שעל אף   4.49.2    

הוא לא סימן את ההחלפה בעדיפות עליונה למעקב וביצוע. , חדש שערמיידית       

 החדש השער לא זרזו את התקנת ההזמנה שבוצעהידעו על לא ש עובדי האגף      

פרק מכך  כתוצאה .גןה ילדי בטחוןל ,המתבקשת בדחיפות ובבהילותשתיעשה       

להיות צריך היה ש התארך לכדי שבועות על אף השער בפועל הזמן עד החלפת      

  .ובנס לא נפגעו ילדים במהלך תקופה זו, קצר בהרבה      



  
  

  

   :איםטבלת ריכוז ממצ .5

  ממצאים  תאריך

  הפעולה  מקור המידע

  : יש צורך להחליף גדר ושער182מיפוי צרכי גן   מחלקת אחזקה  2013פברואר  –ינואר 

  מציין שהשער והגדר תקיניםסבב בטיחות שערים  דו"ח   מחלקת בטחון  2.9.13

  צוות הגן,   3.10.13יום חמישי 

  מנהל מ. אחזקה, 

מ. אגף לוגיסטיקה 

  וקהוקבלן התחז

  .שער הכניסה לגן נטה על צידו בשעות הבוקר - 

  ע"י חוט.לייצבו מנהל מחלקת אחזקה ניסה  - 

הוזמנו  ולפיכך במהלך יום הלימודים לא החזיק מעמדהשער  - 

  עובדי קבלן התחזוקה והם ייצבו אותו בעזרת מוט תמיכה.

עובד הקבלן ציין בפני מנהל אגף לוגיסטיקה שהשער לא יחזיק  -

  ויש להחליפו וציין זאת בדף יומן העבודה.מעמד 

מנהל מחלקת אחזקה וידא בבדיקה ידנית שהשער יציב וחזק,  - 

  .נההזמביצע אמר שצריך שער חדש אך לא 

גננת הגן שלחה מזכר אלקטרוני למפקחת הגן וזו העבירה אותו  -

  למנהלת האגף לגיל הרך. 

אגף  אלקטרוני למנהל מזכרמנהלת האגף לגיל הרך שלחה  -

   .לוגיסטיקה ובקשה את התערבותו הדחופה

מ. אגף לוגיסטיקה   4.10.13יום שישי 

  וקבלן התחזוקה

עובדי קבלן התחזוקה הוזמנו לבדוק שוב את השער ע"י מנהל  - 

  אגף לוגיסטיקה, והגיעו לחזקו בשנית.

מנהל אגף לוגיסטיקה הזמין בשיחה טלפונית עם קבלן  -

  התחזוקה שער חדש לגן.

 182שערים וגדר חדשה לגן  לן התחזוקה הזמין מהמסגרקב -

  .ולגן הסמוך לו

  מ. מחלקת אחזקה   6.10.13יום ראשון 

  מ. אגף הגיל הרך

מנהל מחלקת אחזקה ענה למזכר אלקטרוני של מנהלת האגף  -

לאחר  –לגיל הרך שבכוונתו להחליף שערים וגדר לשני הגנים 

  קבלת התקציב למסגרות.

ובקשה בדיקה של שער הגן, למחלקת אחזקה גננת התקשרה ה -  מזכירת מחלקת אחזקה  20-24.10.13השבוע של 

  והועברה לשוחח עם מנהל המחלקה.

  מנהל מחלקת אחזקה הגיע לגן והבטיח שיחליפו את השער. -  הגננת  24.10.13יום חמישי 

  

וע והתומך שהשער רעהגננת בסיום יום הלימודים הרגישה  -   הגננת   25.10.13יום שישי 

  עומד ליפול, יידעה את הסייעת והמפקחת.

  



  
  

 
  ממצאים  תאריך

  הפעולה  מקור המידע

  צוות הגן  27.10.13יום ראשון 

  מ. אגף הגיל הרך

  מזכירת מחלקת אחזקה

התקשר לקבלן התחזוקה ולמחלקת אחזקה, הגננת צוות הגן   -

  שוחחה עם מזכירת אגף לוגיסטיקה.

ה מזכר אלקטרוני  למזכירת מנהלת אגף הגיל הרך כתב -

מחלקת אחזקה שהשער בגן טרם הוחלף ונפל שוב, ושהיא פונה 

אליה כי מנהל האגף ומנהל המחלקה נמצאים בחו"ל,  ובמהלך 

  הבוקר עלתה למשרדה של המזכירה.

מזכירת מחלקת אחזקה התקשרה לקבלן התחזוקה ומדבריו  -

קשה הבינה שמנהל האגף כבר הזמין שער חדש. המזכירה ב

  שיזדרזו בעבודה כיון שהשער נפל.

מזכירת מחלקת אחזקה ועובד המחלקה הגיעו לגן ומסרו  -

  לגננת שהשער יוחלף בו ביום.

עובדי הקבלן הגיעו לגן ובמהלך היום התקינו שער וגדר  -

  חדשים.

צוות הגן גילה שהשער החדש שהותקן יום קודם הינו שער רגיל  -  צוות הגן  28.10.13יום שני 

לא שער חשמלי כפי שהיה, והוא פתוח ללא מנעול, ובהתקנתו ו

  , הן דיווחו על כך למחלקת אחזקה.הושארו חוטים בולטים

  בשער החדש.הבולטים עובדי הקבלן הגיעו לסדר את החוטים  -

  .יתן לנעילהלאחר שהגננת קנתה מנעול ידני, השער החדש נ -  צוות הגן  29.10.13יום שלישי 

    

  

ימים להגיב על טיוטת הדו"ח, אולם,  4ת מציינת כי למבוקרים בדו"ח זה ניתנו הביקור  4.50

מלבד מנהל מחלקת אחזקה, לא התקבלו התייחסויותיהם של גיזברית העירייה, ראש   

מינהל חינוך, מנהל אגף לוגיסטיקה, מנהלת האגף לגיל הרך, מנהלת מחלקת גני ילדים   

  טחון ולשעת חירום.ימנהל המחלקה לבו  

  

   סיכום והמלצות .6

 

באגף לוגיסטיקה לא ערכו השוואת דו"חות על פני ציר הזמן וכתוצאה מכך לא עלתה   6.1

השער בגןתקינות   התהייה בדבר הדו"ח המאוחר יותר, של מחלקת בטחון המצביע על  

  )4.3.1(סעיף  בשער זה לעומת דו"ח קודם, של מחלקת אחזקה המצביע על ליקוי 182   

למנהל אגף לוגיסטיקה לבחון את המידע העולה מכלל המחלקות  הביקורת ממליצה  

  הכפופות לו, ולגבש החלטות לפעולה על סמך כלל המידע המצטבר.  

  

  הצורך בהחלפת שער וגדר את  2013על אף שבמחלקת אחזקה ציינו כבר בראשית   6.2

ת ראשונה, ואף תמחרו את הנושא לביצוע בעדיפו, בתוכנית מיפוי צרכים שהכינו, 182בגן   



  
  

השער . ומיום שנפל לא הוחלף השער במשך כתשעה חודשים, אלא רק לאחר שנפל בעצמו  

  ).4.49.1, 4.3.2יום עד החלפתו התקינה (סעיפים  22עברו   

כלול בתוכנית מיפוי צרכים של מחלקתו לו"ז ממליצה למנהל מחלקת אחזקה ל הביקורת  

עבודות התחזוקה במוסדות את ביצוע  לביצוע על פי דחיפות העבודות הנדרשות ולסיים  

  על פי הלו"ז הנ"ל. ,עד תום חינוך על  

  

נוהל פנימי של מחלקת גני ילדים הקובע את התנהלות הגננות בטיפול בבעיות תחזוקה  6.3

. הנוהל אינו מציין כי על הגננות לקחת מספר קריאה בכל isoאינו מעוגן כנוהל איכות 

לתיעוד הפנייה לקבלן ואינו מנחה את הגננות פית פנייה לקבלן התחזוקה או כל דרך חלו

  ).4.30.1, 4.8.1, 4.6.2, 4.6.1שבמקרים מיוחדים ניתן לפנות גם למוקד העירוני (סעיפים 

  

את הליך פניית מוסדות   isoהביקורת ממליצה למנהלת אגף איכות ותכנון לעגן בנוהל   

  דים. החינוך לקבלן התחזוקה, בתיאום עם מנהלת מחלקת גני יל  

   הביקורת ממליצה למנהלת מחלקת גני ילדים להנחות את הגננות לפעול על פי הנוהל.  

  

לא נמצא נוהל כתוב המפרט את אופן אישור העבודות המבוצעות על פי הזמנת מחלקת  6.4

אסמכתאות לדו"חות המאשרים כי נמצאו לא . אחזקה מבחינה בטיחותית וביטחונית

השער החדש בוצעו כנדרש מבחינה בטיחותית  קנתהתיקון של השער ועבודת הת עבודת

מושלמת של השער לא ביצע התקנה שלאחר  וביטחונית ולהערה או קנס שקיבל הקבלן,

  ).4.43.1, 4.41.3, 4.41.2, 4.38.3, 4.38.2, 4.12.2, 4.12.1סעיפים החדש (

  

 הביקורת ממליצה למנהל מחלקת אחזקה לפרט בנוהל כתוב את אופן אישור העבודות  

ולאשר כל עבודת  ,המבוצעות על פי הזמנת מחלקת אחזקה, מבחינה בטיחותית וביטחונית  

  הגורם המוסמך לכך.שנעשית, בכתב, בחתימת תיקון וכל התקנה חדשה   

  

לא נמצאו אסמכתאות להזמנת עבודה ולכתב כמויות שהוציא אגף לוגיסטיקה לקבלן,  6.5

הדורש  והזמנות עבודה' חשבונות'אישור  iso, ונוהל בעקבות ההזמנה שנעשתה בע"פ

ההנחיות להמשך הטיפול לאחר ביצוע עבודה  אינו מפרט את ,הוצאת הזמנת עבודה

  ).4.28.1 ,4.19.3 ,4.19.2, 4.19.1דחופה בע"פ (סעיפים 

  

הביקורת ממליצה למנהל אגף לוגיסטיקה להנחות את עובדי האגף לפעול על פי הנוהל   

  וכתבי כמויות, כנדרש.ולהוציא הזמנות עבודה כתובות   

ולכלול בו הנחיות   isoהביקורת ממליצה למנהלת אגף איכות ותכנון לעדכן את נוהל   

  לפעולה בעת הזמנה דחופה שנעשתה בע"פ, בתיאום עם גיזברית העירייה.  

  

ביצע יום לאחר נפילתו את מצב השער שנפל ו העריךמנהל אגף לוגיסטיקה על אף ש  6.6

לא בעדיפות עליונה ו החלפהביצוע ה הוא לא סימן את, חדששער הזמנת עבודה בע"פ ל  



  
  

כי זרז את ההליך, כדי שיתבצע ללא עיכובים מיותרים. בשל אי עדכון נמצאה אסמכתא   

עשה יתשהשער החדש הם לא זרזו את התקנת , ובמחלקת אחזקה ףבאג צוות העובדים  

את גננת הגן ועדכן את לא ידעו להם בטיחות ילדי הגן, ומען דחיפות המתבקשת, לב  

 לפיכך, אינו חשמלי. וששער חדש לעל כך שכבר בוצעה הזמנה  מנהלת האגף לגיל הרך  

שהיה צריך להיות קצר  שבועות, על אף 3.5לכדי  התארךבפועל פרק זמן החלפת השער   

, 4.34.1, 4.28.2 ,4.24.2, 4.24.1(סעיפים  במהלך תקופה זוובנס לא נפגעו ילדים בהרבה   

  4.38.1, 4.41.1 ,4.47.1 ,4.49.2.(  

  

לוודא שעבודות או רכישות שלדעתו הם בעלי הביקורת ממליצה למנהל אגף לוגיסטיקה   

עדיפות עליונה, כגון בנושא בטיחות, יקבלו סדר עדיפות ראשון במעלה, תוך מעקב שוטף   

  . אחר יישום העבודה הנדרשת  

ובפרט ת לו בעת ביצוע הזמנות, עדכן את מנהלי המחלקות הכפופועל מנהל האגף ל  

וכדי למנוע עיכובים מיותרים  מעקב ביצוע כנדרש כדי לאפשר, בעדיפות עליונההזמנות   

  .העבודה  בהליך   

  

ביומן הפניות של מחלקת אחזקה לא מתועדות כל התלונות המתקבלות בנושא תחזוקת   6.7

, )20-24.10.13התאריכים (באחד הימים בין  182מוסדות חינוך ואף פנייתה של גננת גן   

  .)4.26.2, 4.26.1(סעיפים  בעניין השער שנפל, לא נרשמה  

    

הביקורת ממליצה למנהל מחלקת אחזקה להנחות את עובדי המחלקה לתעד כל פנייה   

  המתקבלת במחלקה.  

  

) חסרים 3.10.13בדף יומן העבודה שהגיש קבלן התחזוקה לגבי תיקון השער (בתאריך   6.8

ים כמו שעת הגעה ושעת סיום של מבצעי העבודה ותאריך אישור העבודה פרטים חשוב  

כן לא . כמו ע"י המפקח ואין אישור לכך שהעבודה נבדקה ואושרה מבחינה בטיחותית   

) (סעיפים 27.10.13אסמכתא לדף יומן עבודה על התקנת השער החדש (מיום   נמצאה  

  4.45.1 ,4.45.2 ,4.47.2.(  

  

ל מחלקת אחזקה להנחות את קבלן התחזוקה להגיש יומני הביקורת ממליצה למנה  

להקפיד שיומני העבודה יכללו את שהוא מבצע וכן עבודה על כל פעולת תיקון והתקנה   

  מירב הפרטים, כולל אישור על כך שהעבודה נבדקה ואושרה מבחינה בטיחותית.  

    


