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  תאורת רחובות וחשמל
  

  

 כללי .1
שבמינהל  דרכים ופיתוח אגף הטיפול בנושא מערכת החשמל העירונית ותאורת הרחובות מצוי באחריות

 מחלקת  .מחלקת מאור טכני ומחלקת אחזקת תאורה: מחלקותי תבאמצעות ש הפעילות מתבצעת בפועל .ההנדסה

להתקנת ו, י מתכנני חוץ"שהוכנו ע, ניות פיתוחמאור טכני הינה הגוף האחראי על בדיקה ואישור של תוכ

י "עבצעות תהמהמחלקה מבצעת פיקוח עליון על עבודות . מערכות תאורה ברחובות ובפרוייקטים חדשים

 אחראית המחלקה. מקבלת את העבודות לאחר ביצוע ו,י גורמי ביצוע אחרים"ע וא ,תקוה-החברה לפיתוח פתח

מחלקת אחזקת  .המבוצעות באמצעות קבלנים חיצוניים, כות קיימותעבודות שדרוג ותיקונים במער לעגם 

   . התאורה ועל תיקון התקלות המדווחות למוקד העירוני מערכותהאחזקה השוטפת שלתאורה אחראית על 

  

  בוצעה ביקורת מעקב2000ובשנת וחשמל נושא תאורת רחובות  נערכה ביקורת מפורטת ב1998בשנת 

על הצורך בנוהל להסדרת , הכנת מאגר נתונים ממוחשב ומתעדכןשב החשיבות הצביעה עלהביקורת . בנושא

פעולות ה על חשיבות ,למרכזיות תאורה עירוניותמכוונים ואבזרי תנועה מוארים , התחברות מסודרת של שילוט

  .מחלקת אחזקת תאורהשל לחסכון בחשמל ועל הצורך בהתייעלות אדמיניסטרטיבית 

  

את התיאום והממשקים שלהן עם יחידות ,  לבדוק את אופן תפקודן של המחלקותתהמטרת הביקורת הנוכחית הי

מי הכלולים בתחו, ונושאים נוספיםבהוצאות חשמל  הפעולות לחיסכון באנרגיה ולחיסכוןאת , עירוניות אחרות

 .ות של המחלקןאחריות

  

  

 המבנה הארגוני .2
הטיפול בנושאים השונים מחולק בין . ופיתוחנושא תאורת רחובות וחשמל נמצא באחריות אגף דרכים , כאמור

 .מחלקת מאור טכני ומחלקת אחזקת תאורה: שתי מחלקות

 

 ,יש לציין שאחד העובדים.  עובדים3-ו  המחלקהמנהלאת , בעת עריכת הביקורת, כללה מחלקת מאור טכני

  . הינו עובד קבלן, תקציב המחלקההמבוצעות על חשבון עוסק בפיקוח צמוד על עבודות ה

  

  . עובדים3-המחלקה ומנהל  כללה את מחלקת אחזקת תאורה  
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  :להלן הערות הביקורת 

מצויין כי במסמך  ."מחלקת תאורה וחשמל"מסמך אשר מפרט את המבנה הארגוני של הוצג לביקורת   .א

אינו מעודכן ואינו משקף ,  שנה15-שהוכן לפני כ, מסמך זה. שכפופים לה שני מדורים, מדובר במחלקה

מומלץ , לדעת הביקורת. מנהל אגף דרכים ופיתוחלישירות כפופות ה,  מחלקות2:  הנוכחיאת המבנה

תועלת את העל מנת להפיק  ,בין שתי המחלקותיותר  שיתוף פעולה הדוק ירתליציפעל אגף מנהל הש

  .המשקף את המבנה הנוכחי של היחידה,  מומלץ להכין מסמך מעודכן.מירבית מהתקשורת ביניהןה

  

.  עובדים2מחייבת עבודה בצוות מינימלי של , ובמיוחד אחזקת חשמל ובגובה, נושאי אחזקההעבודה ב  .ב

 עובדים כל 2 צוותים בני 2: כלומר,  עובדים4-ומנהל מחלקת האחזקה אמורה לכלול , י התקן"עפ, לפיכך

  פרישה של אחדעקב, וזה,  בלבד עובדים3מצבת העובדים מנתה  בעת עריכת הביקורת ,בפועל. אחד

ולא ניתן לקבל  50%- שיעילות העבודה ירדה ב,הדבר הינה משמעות .לפני מספר חודשים העובדים

 מסר לביקורת שהחוסר מנהל המחלקה. עובד יחידתפוקה מאחד העובדים בגלל המגבלות בהעסקתו כ

מרות  ל,אינן נענותכל פניותיו לגיוס עובד  ,ו לדברי. האחזקה פיגורים בביצוע עבודותבעובד אחד יוצר

אם יש כוונה להמשיך : על העירייה לקבל החלטה, לדעת הביקורת . לגייס עובד מתאים לדבריושניתן היה

אם צרכי העירייה , לחליפין. אין צורך בעובד שאינו נמנה על הצוות הפעיל, ולהפעיל צוות אחד בלבד

אין , בכל מקרה. פרשבמקום העובד ש עובד מתאיםלאלתר יש לגייס , מצדיקים העסקת שני צוותי אחזקה

 .לבצע עבודות אחזקהמנוע מש, בו מועסק עובד אחזקה, מצב הנוכחיבלהמשיך 

  

וכי בקרוב ,  שנושא גיוס העובד החסר מצוי בטיפול,סגן מהנדסת העירמסר  ,ח"בתגובה לטיוטת הדו

 .כנדרש, יתקבל עובד נוסף

  

מנהל . ניתקבלחברה ינו עובד שה, במחלקה למאור טכני מועסק מהנדס לפיקוח על עבודות, כאמור  .ג

למרות שבפועל הוא ,  שעות עבודה בחודש בלבד100שלמהנדס מאושרים תשלומים עבור  המחלקה מסר

ששעות העבודה של , מנהל המחלקה הסביר.  שעות בחודש180-כ: דהיינו, עובד במחלקה באופן מלא

 שעת עלות הגבוהה שלה עקב , אך אין תקציב לשלם את מלוא השעות,המהנדס דרושות לביצוע מטלותיו

שהעירייה משלמת למרות , לדברי מנהל המחלקה . עם החברה המעסיקה אותובחוזהשנקבעה עבודה 

, המהנדס לעבוד ולהשלים עבודה במלוא שעות פעילות העירייהמסכים ,  שעות בלבד100בגינו עבור 

  .ללא תמורה נוספת

  

 אםגם ,  ותואם את המציאותחייב להיות אמיתיד של העובעירה שהדיווח על שעות העבודה מהביקורת 

 פנהמהנדסת העיר ת נחייבעקבות ה .שבוצעו אין העירייה משלמת לחברה המעסיקהחלק מהשעות עבור 

, ת עבודההנחה משמעותית למחיר שעשכללה , הצעת מחיר מחודשת מהקבלןוקיבל מנהל המחלקה 

  .התקציבבלי לחרוג מ המהנדס של העבודהשעות דווח על מלוא  ל,לדבריו, לושתאפשר 
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 הופנו בקשות להנהלת 2002שמאז שנת , מהנדסת העיר ומנהל אגף מבנים ותשתיותגן בעניין זה ציין ס

 שיאפשר המ, ום להעסיקו באמצעות חברה חיצוניתבמקעירייה כעובד המהנדס העסקת  בדבר העירייה

 החיצונית מעבר לעבודתו השוטפת אין תרומה נוספת לחברה, לדבריו. בשנה ₪ 72,000-חסכון של כ

   . ישירותהעסיקו ראוי לדבריו ל,ולכן, של מהנדס הפיקוח

  

ולשקול את , ניתקבלחברה ללא תיווך , י העירייה"מומלץ לבחון את ההצעה להעסקת המהנדס ישירות ע

  .התועלת הנובעת ממהלך זה לעירייה

  

 תאורי תפקיד .3
. רמאליים של מחלקת מאור טכני ושל מחלקת אחזקת תאורההביקורת ביקשה לבחון את תיאורי התפקיד הפו

שיתכן ששיקפו את  , המסמך שנמסר לביקורת כלל רשימה של תחומי האחריות של מחלקת תאורה וחשמל

היא כיום ש ,העלהעיון ברשימת תחומי האחריות .  שנה15-לפני כ: דהיינו, המצב ששרר בעת הכנת המסמך

  . י המחלקות"ורטות בה כלל אינן מבוצעות כיום עושחלק מהמטלות המפ אינה עדכנית

  

החל מהנחיות ,  השייכים לעירייהטיפול בנושאי החשמל במבני ציבור: הלדוגמ, רשימת תחומי האחריות כוללת

, פיקוח על עבודות אחזקת חשמל במבני ציבור, פיקוח עליון על עבודות אלו, אישורים לקבלני ביצוע, תכנון

, י מחלקת מאור טכני בכל הקשור למבני הציבור" המטופל עהנושא היחיד, בפועל. ב"אחריות לבטיחות וכיו

האחראי לתשלום , נכסיםהוזאת לבקשת אגף , י חברת החשמל"הנמדדים ע, הינו המעקב אחר מקדמי ההספק

  . חשבונות החשמל של כלל מוסדות העירייה

  

 מבצעים מעקב בנושא תאורה חיצונית של אין: י מחלקת מאור טכני" נוספת לנושא שאינו מנוהל עהדוגמ

המתבצע ביחס לבקשות להיתרי בנייה הינו , הטיפול היחיד. יה של תושביםיבניינים במסגרת בקשות להיתרי בנ

בהתאם לתוכניות (הנובע מתכנון הכניסות , או עמודי תאורה/בחינת הצורך בהעתקת עמודי חברת חשמל ו

   ).ומפות טופוגרפיות המצורפות לבקשות

  

, נתונים ותרשימים של מעגלי התאורה, פי הגדרות התפקיד-על, במחלקת אחזקת תאורה אמורים להימצא  

לא קיימים , בפועל. המחלקה אמורה לבצע אחזקה מונעת ואחזקת שבר. המרכזיות והפנסים שבחוצות העיר

על סמך ידע , וניבהתאם לקריאות המוקד העיר, המחלקה מבצעת אחזקת שבר בלבד. ל"במחלקה הנתונים הנ

  .וניסיון של אנשי המחלקה

  

בצורה , של כל אחת מהמחלקותהנוכחיים שתשקף את תחומי האחריות , עודכנתמומלץ לפעול להכנת רשימה מ

  . פורטתמקיפה ומ
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 נתונים כספיים .4
  ):ח" בש, והוצאות נלוותללא סעיפי השכר(ביצוע בפועל ובדבר ה 2005-תקציב המחלקות לנתונים בדבר להלן 

  

  ביצוע  תקציב  סעיף תקציבי

  5,021,635      5,000,000    חשמל ומאור רחובות  

  113,000    113,000    תאורה לגנים ציבוריים  

  400,034    400,000    עבודה קבלנית  

  69,755    70,000    העתקת עמודים  

  129,933    130,000    חומרים וציוד  

  5,734,357  5,713,000  כ"                       סה

  

 יש לציין בחיוב את העובדה .מהטבלה עולה שבמרבית סעיפי הביצוע לא היו חריגות מהתקציב המתוכנן

  .שהמחלקות פעלו במסגרת התקציבית שנקבעה להן

  

 תקציבקושרות תוכניות עבודה מ .5
שיטה זו ב. תקציבקושרות מעל המחלקות לנהל מעקב אחר תוכניות עבודה , במסגרת הפעולות לאישור תקציב

   .מימדים איכותייםמקבלים היקפים הכספיים וה, למעשה פירוט יתר לסעיפי התקציב המנוהלים בגזברותיתן נ

  

 והתרשמה 2005לשנת תקציב קושרות של תוכניות עבודה משנתית -חות הבקרה החצי"הביקורת בחנה את דו

   .י מחלקות התאורה" עשבו מנוהל הנושאאופן הלחיוב מ

  

מומלץ לכלול בתוכניות .  אינן כוללות הוצאות שכר של מנהלי המחלקות ועובדיהןדהיש לציין שתוכניות העבו

 יש .על מנת לשקף את ההוצאות הכוללות לכל סוג של פעילות, גם את עלויות השכרתקציב קושרות מעבודה 

  .לציין כי עמדת הביקורת אינה מקובלת על דעתו של סגן מהנדסת העיר

  

י עובדי "משימות שלא תוכננו אבל בוצעו ע ,ובנוסף,  משימות שתוכננו ובוצעוהוצגותוכניות העבודה במסגרת 

 בחינת נושא צריכת חשמל של ,)יצוניי גורם ח"במקום עי מהנדסי המחלקה "ע( סקר תאורת רחובות :המחלקות

  בדיקת התאמת תעריפי חשמל לייעוד מתקני תאורת, וכן,יעוץ מקצועי לשם חיסכון בחשמליומבני העירייה 

  .הרחובות
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המרכזיות והפנסים בחוצות , וכרטסות על מעגלי התאורההחזקת תוכניות : כגון ,מטלותש  מעירההביקורת

צורך  אם נוצר . כלולות בתחום אחריותן של המחלקות,ב" וכיומבני העירייהבנושאי חשמל בץ וייע, העיר

שבעבר לא בוצע עדכון שוטף של מהעובדה נובע הדבר , הלדוגמ, מעגלי התאורה והכרטסותשל סקר ביצוע ב

  ולהקפיד בהחלט לבצע את הסקר במסגרת המחלקה באופן הדרגתיניתן , ת הביקורתדע ל. זהנושאהנתונים ב

  . ף שוטןעדכועל 

  

לו  .ות חלק מהפעילות השגרתית של המחלקהי צריך להחשמל במבני הציבורסכון ביחה גם נושא:  נוספתהדוגמ

הכולל קבלים לשמירת מקדמי הספק  , שבמבנים חדשים יותקן ציודיב דרישהמצמקצועי גורם עירוני היה 

חברת החשמל ות קנסות שגבתה עקברק ב, וגם זה, בשלב מאוחר יותר היה צורך בשדרוג המרכזיות א ל,נאותים

   .)בהמשך 7ראה גם פרק (

  

 כחלק ןאך יש לראות,  מבורכותות הינןי המחלק"הפעולות שבוצעו עהביקורת סבורה ש, לאור האמור לעיל

  .שבוצעו, ולא כמשימות בלתי מתוכננות,  לעסוקהמחלקותעל אינטגרלי מהפעולות השגרתיות בהן 

    

  

          

 י עצים" עתאורת רחובותהסתרת  .6
 על המדרכות וגם  הולכי הרגלהנוסעים בכבישים ולבטיחותהארת הרחובות הינה בעלת חשיבות רבה לבטיחות 

צורך לא היתה מודעות ל, לפני עשרות שניםשנסללו , קיימיםברחובות . רכים של כל המשתמשים בדותםלנוח

שנטעו בעבר צמרות עצים  ,בעירבמקומות רבים , לפיכך .עצים הנטועים ברחובותביחס לתכנון התאורה ב

רת חוסר אחידות יצי ובמדרכות ויםכמות התאורה בכבישהפחתת . תאורהאת פנסי הבאופן משמעותי סתירות מ

  . ולפגיעה ברווחת התושבים לסכנה בטיחותיתמותגור, דהיינו אור וצל, התאורהבפיזור 

  

, קפלן:  הבאיםרחובותונסקרו ה, נערך סיור ברחבי העיר לשם התרשמות מחומרת הבעיה, במהלך הביקורת

כן הסיור ברחובות אלה א .פינת דינוביץ ועד גורדוןמ ,המגינים, נחום, כנסת ישראל, )קטע(קלישר , אורלנסקי

  .ואת חומרתה  הבעיההמחיש את

  

 טענו באוזני הביקורת שפניותיהם לאגף גנים ונוף לגיזום האורתמנהל מחלקת מאור טכני ומנהל מחלקת אחזקת 

למנהל אגף גנים ונוף מדיניות של פיתוח , דבריהםל. ת בקשיים רביםונתקל,  המסתירים את התאורה,עצים

לשנות את תשתית מציע  אגף גנים ונוף ,לטענתם. רה יעילהשאינה תואמת אפשרות לתאו, צמרות העצים

הצעות אלה .  התאורהבין עמודיקטנים יותר מרווחים  וב להתקין פנסים מתחת לצמרות העצים,התאורה

  .י העצים" הנובע מהסתרת הפנסים ע פתרון מיידי לבעיית חוסר התאורהבהן ן השקעות חדשות ואיותמחייב
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פעם סיורים בשיתוף מהנדסי החשמל לבחינת  מדי הוא עורךש, נוף מסר לביקורתמנהל אגף גנים ובשיחה עם 

יפתור לחלוטין את עצים לא הגיזום  שבמקומות מסויימים ,משותפתלמסקנה לדבריו מגיעים , לעיתים .הנושא

כנסת ישראל ,  ברחובות חפץ חיים,הכך לדוגמ. )עמודים ופנסים(שיש הכרח בשינוי מערכת התאורה ו הבעיה

  .גיזוםבהם שמור על נופי העצים ולא לבצע לם עדיף הדומיבאלה או ברחובות , לדעתו .ונחום

  

ביחס  פתרון השגתבמקרים רבים מונעת , איכות התאורהלנוף העצים או יש לתת לעדיפות שביחס להמחלוקת 

עדיפות לנושא יש לתת , עד שיוחלט על פתרון רדיקלי של הנושא בכל רחוב, ת הביקורתדעל. איכות התאורהל

 ולא נגרם  העצים ניתנים לגיזום,במרבית המקרים, להערכת הביקורת.  בשל ההיבטים הבטיחותיים,התאורה

על , שאחת לתקופה יעלו מנהלי מחלקות התאורה את הבעיות בפני גורם שייקבע, ניתן לקבוע. להם נזק עקב כך

  .י העצים"מנת לטפל בבעיית הסתרת התאורה ע

  

 תאורה בעירתוכניות פיתוח  .7
כגון החברה לפיתוח , ת בפיתוחי החברות העוסקו"נערכות ע  באזורים וברחובות חדשיםתאורהלפיתוח תוכניות 

 הגדרות מן שלקיוהמחלקה בודקת את  .הולאישורומועברות לבדיקה ולהערות של המחלקה למאור טכני , ת"פ

תוכניות רשת התאורה המתוכננת ביחס ל שתיאום מבצעת ,  המאושר לשימוש בעירייה,שימוש בציוד סטנדרטי

הערות לגבי מרחקי  מוסיפה ,במידת הצורךו, אותו אזורבמתוכננות /קרקעיות קיימות-למערכות צנרת תת

  .ב"יובטיחות דרושים וכ

  

נבחנה , י צמרות עצים כתוצאה מתכנון לקוי"הנוגעת להסתרת תאורה ע,  לעיל6לאור הבעייה שתוארה בפרק 

מנהל המחלקה מסר  . התאורה אישור תוכניות פיתוחסגרת במת מאור טכני לגינון המתוכנןקחלגם התייחסות מ

האדריכל הגורמים שצריכים לבחון את הנושא הם שון וכי, שהנושא אינו נבחן במסגרת המחלקהלביקורת 

וכנית תאת  בחנה הביקורת , על מנת לאמוד כיצד מתבצע התיאום בין המתכננים.מתכנן התאורהומתכנן הנוף 

 במשותף עם מנהל נבדקה תוכניתה. האישורלוהמחלקה  תשהוגשה לבדיק', התאורה בשכונת כפר גנים ג

ספקות  עוררההבדיקה  . שילב את רובד הגינון עם רובד התאורהG.I.Sשבעזרת תוכנת , ת מאור טכנימחלק

יקט יקה למנהל הפרו פנה מנהל המחלהבדיקהבעקבות  .לאחר שהעצים יגדלו, בעתידאיכות התאורה ביחס ל

על מנת ,  נמסר לו שאכן יבוצעו שינויים בנושא הנטיעות, לדבריו.נטיעותוביקש בחינה מחודשת של תכנון ה

   . בעתידשלא תיפגע איכות התאורה

  

הנטיעות המתוכננות ביחס לעמודים ולפנסי ם צורך בבחינה מעמיקה של מיקושיש  ,מוכיחהשלעיל  המדוגה

תכונות לאופי וביחס לידע בסיסי בעלי איפוא להיות  טכני מאורמהנדסי מחלקת   על.התאורה המתוכננים

 שהתאורה ,ישתכנעו רק לאחר ש.אגף גנים ונוףאנשי עליהם להיעזר לשם כך בשאו , הנטיעות המתוכננות

  .את תוכניות פיתוח התאורה לאשר יוכלו, הגינוןלא תיפגע מיישום תוכניות המתוכננת 
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 סכון באנרגיהיח .8
.  אין צורך להכביר מלים,ועל החיסכון הכספי בעקבותיו , המשמשת לתאורה,סכון באנרגיהיחחשיבות העל 

 , לאחר מכן.להביא לחסכון באנרגיהבמטרה , בעבר הועלה רעיון להתקנת מערכת פיקוד ובקרה מרכזיים

 בהם ,נומייםי שעונים אסטרו"המופעלים אוטומטית ע, מתקני שליטה מקומיים על מעגלי התאורההותקנו 

  . משך שעות הפעלת התאורה לשלהגיע לאופטימיזציה במטרה ,  שעות השקיעה והזריחהותמוגדר

  

  

בנפרד , המאפשרים בקרה על המתח התפעולי של רשתות התאורה, לאחרונה פותחו מנגנוני שליטה מקומיים

) עד רמה מסוימת(ח  שהורדת המת,קרון שהוצג לביקורת הוסבר בכךיהע .י חברת החשמל"מהמתח המוזן ע

, ללא ירידה משמעותית בעוצמת התאורה, גורמת לירידה משמעותית באנרגיה הנצרכת,  הנורותתלאחר הדלק

 לשם מימוש העיקרון . יעילות הנורות במתח הרשת הינה פחותה מהיעילות לאחר הפעלת הבקרים:דהיינו

 מכל 3(שתי חברות המייצרות אותם י "קנו עהבקרים הות. תאורהרכזיות  מ6- בקרים ב6סיוני יבאופן נהותקנו 

סכון שיושג לאחר י מהח50%ההתקשרות עם החברות נעשתה על בסיס תשלום דמי שכירות בגובה של ). חברה

   .מצב שקדם להתקנתםבהשוואה ל ,התקנת הבקרים

  

  

. תאורהרכזיות  מ6-בשל שתי החברות  הבקריםת התקני "הושג עסכון שיהחבדבר הוצגו לביקורת נתונים 

 מסכום זה 50%והעירייה שילמה , )מ"לא כולל מע( ₪ 23,445-ראשונים בהחודשים ה 6- התבטא בהחיסכון

 מהצריכה 25%-שהצביעו על חסכון בצריכת החשמל בשיעור של כ,  נוכח התוצאות הראשוניות.דמי שכירותכ

  . בקרים נוספים מכל חברה3תקנו הו, קודם לכן

  

     

 .לפני התקנת הבקרים ולאחר התקנתם, עוצמת אורשל מדידות עירייה והקבלן לבצע הנדרשים , בהתאם לחוזה

מדידות ,  וככל הידוע,ח מדידה"בעירייה לא התקבל דו. מדידותח המפרט את נתוני ה"להגיש דונדרש הקבלן 

נו הותק וקטע כביש בתאורה בביחס לתצפיות ערכה העירייה שמסר ת מאור טכני מנהל מחלק. כאלה לא בוצעו

  .ירידה בעוצמת האורלדבריו ולא אובחנה , ים ללא בקר כבישקטעתאורה בלבהשוואה בקרים 

  

  

 ,ע המדידותוצי ביש להקפיד על. הפעילות לחסכון באנרגיה הינה חיובית ויש להמשיך בה, להערכת הביקורת

 אורך חיי אחר צע מעקבלבגם  מומלץ .יםעירייה לבין החברות המתקינות את הבקרבחוזה בין הפי שנקבע כ

חיים של אותם רכיבים הבהשוואה לאורך , ים בהם בקרשהותקנו, רכזיותבמ התאורה  והציוד בפנסיותהנור

  .ים ללא בקררכזיותבמ
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 יפול בחשבונות החשמל ט .9
חוסר היעילות . לצרכניםהחברה  שימוש לא יעיל בזרם שמספקת עקב, על צרכניםחברת החשמל מטילה קנסות 

או בצמוד לציוד /י התקנת ציוד בלוחות החשמל ו"יתן לשפר את מקדם ההספק ע נ.נמוךמתבטא במקדם הספק 

  . המותקן במבנים השונים

 

שהאגף , חברה חיצונית .י אגף הנכסים"מפוקח ע, כל מוסדות העירייהבגין , השימוש בחשמלעבור התשלום 

העיבודים את את הנתונים ומרכזת  ,גובה הצריכה ועל הקנסותעל ,  על רשימת הצרכניםתמפקח, שכר למטרה זו

  .ח חודשי"מגישה לאגף הנכסים דווהסטטיסטיים 

  

סתכמו   שהקנסות בגין מקדמי הספק נמוכים בכל מוסדות העירייה ה,עולה, ה לדוגמ8/04ח מרכז לחודש "מדו

  .בשנה₪  אלף 85-כ: דהיינו,  חודשים6לתקופה של  ₪ 42,767-ב

  

 תדק בוהמחלקה.  שבעקבותיהםוהקנסות הנמוכים מקדמי ההספקבנושא  אגף הנכסים נעזר במחלקת מאור טכני

ם מקדם הספק  באותם מבנים בהם קיי, הצעות מחיר להתקנת ציוד בלוחות חשמלנתאת נתוני הקנסות ובוח

 מפרטת קנסות אשר, למבנה מסויםביחס טבלה לביקורת הוצגה , במסגרת פעולת המחלקה . קנסותהגורר, נמוך

 שהותקן באותו ,לטבלה צורפה הצעת מחיר לציוד. חודשים 19 תקופה שלבמשך  ₪ 12,405סך שהצטברו ל

 הקנסות באותו מבנהצומצמו  ,בעקבות התקנת הציוד. ל"יתה שוות ערך לסכום הקנסות הנ שעלותו ה,מבנה

מה שהפך את ההשקעה , הפחותה משנתייםבתקופה תוחזר בציוד שההשקעה , הינה משמעות הדבר .לאפס

  .תלכדאי

    

בגין משמעותיים הצביעו במחלקה על מספר מבנים נוספים שמשלמים עבורם קנסות , ל" הנהבנוסף לדוגמ

    : כגון, מקדמי הספק נמוכים

  

  , לשנה ₪ 14,000-  כ–   בנין העירייה        

  , לשנה ₪ 22,000-  כ–   היכל הספורט        

  .לשנה₪  10,000-כ  –  בית העולה            

  

יועץ הכלכלי לראש ההחלטת אגף הנכסים וללאחר שהנושא הובא לידיעת ו, ת מאור טכנימחלקלדברי מנהל 

מה שעשוי להביא לצמצום , עות עבודות שדרוג בבניין העירייהבוצעו עבודות בהיכל הספורט ומתבצ, העירייה

   .ביטול הקנסותלואף 
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עירייה שלא היו בשימוש מבני של חות צריכת החשמל "במסגרת המעקב אחר דוש, מנהל המחלקה מסר עוד

ומהפעולות  ,כתוצאה מהמעקב.  נמצא שחברת החשמל גבתה תשלומים לפי הערכות מוגזמות,)כגון מקלטים(

  . 25,000₪-החזרים שהסתכמו בכמחברת החשמל  העירייה קיבלה, שננקטו בעקבותיו

  

יטול קנסות וקבלת הביקורת מציינת בחיוב את המעקב אחר חשבונות החשמל ואת הפעולות שננקטו לשם ב

 הספקמי  לשיפור מקד,מומלץ להמשיך ולבצע שינויים נדרשים בלוחות החשמל. זיכויים בגין תשלומים עודפים

  .כיוון שההשקעה בתחום זה הינה כדאית כלכלית, נמוכים

  

אשר , יוגשו תוכניות החשמל לבדיקה ולאישור מחלקת מאור טכני, שבעת תכנון מבני ציבור חדשים, עוד מומלץ

 שהמלצה זו מקובלת על , יש לציין.מקדמי הספק נמוכיםבכל הנדרש למניעת מצויידים שלוחות החשמל תוודא 

  .סגן מהנדסת העיר

  

 מאגר נתונים ממוחשב .10
, מעגלי התאורהביחס ל נתונים הכולל, ניהול מאגר. מנוהל מאגר נתונים ממוחשבבמחלקת מאור טכני 

  הינו בעל חשיבות רבה בעת תכנון הרחבות,בהםהמותקן ציוד יחס לבסוגי העמודים והפנסים ו, המרכזיות

  .לשם ניהול מערכת האחזקהחיוני שינויים ותוספות לתאורת הרחובות ו, תאורה

  

וביחס לציוד ולפנסי התאורה לא היה רישום , בעבר היה מאגר הנתונים מבוסס על תוכניות משורטטות על נייר

של מעגלי ' שכבה'המאפשרת הקמת  ,G.I.Sר טכני במחשבים ובתוכנת  צוידה מחלקת מאו,לאחרונה. מסודר

, יש להזין למחשב את הנתונים הקיימים כיום בשרטוטים, לשם כך. התאורה על בסיס הגיאוגרפיה של השטח

המחלקה : לדוגמה. מאחר שאין כיום ודאות שכל השרטוטים מעודכנים, וזה, לאחר עידכונם על סמך סקר בשטח

 המותקנים , פנסי תאורה16,000-ת כוללת כ"מערכת תאורת הרחובות והגנים הציבוריים בפת שמסרה לביקור

  .אין עדיין רישום מושלם לגבי נתונים אלהאולם ,  עמודים ייעודיים ועל עמודי חברת החשמל8,000-על כ

   

 עובדי ולאחר סקר שביצע,  בהזנת נתוני המרכזיות למחשב שהוחל,י מנהל מחלקת מאור טכני"נמסר ע

מוזנים  ,וכך,  על גבי תקליטורים"אחר ביצועל"תוכניות להגיש קבלני הביצוע נדרשים במקביל . המחלקה

בניהול ונוכחה שאכן הוחל , יישום הדברים הלכה למעשהאת הביקורת בחנה . נתוני פרוייקטים חדשיםלמחשב 

  .מאגרי מידע ממוחשבים

  

 טרם הותקן ת תאורה במחלקת אחזקאך,  מאור טכניבמחלקתרק ממוחשבת שימוש במערכת נעשה  עד כה

אפשרות להתחבר למאגר הנתונים אין , מחשבאחזקה המחלקת במאחר שאין . מחשב לשימושים שוטפים

  . מאגר הנתונים משרת את מחלקת האחזקהאין  ,ולפיכך,  הקיים במחלקה למאור טכני,הממוחשב
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גם  כלי עזר ושמש היא שהנתונים י, נתוניםאגרמ שלשמן מנוהל , אחת המטרות העיקריות,לדעת הביקורת

קריאות ב לטיפוליציאה לשטח עת ב, בהצטיידות מוקדמת של חלקי חילוף, למחלקת האחזקה באיתור תקלות

לדאוג לעדכון הנתונים באופן שוטף , ר הנתוניםומלץ איפוא לחבר את מחלקת האחזקה למאג מ.ב"וימוקד וכ

י "אחזקה ואם עהי מחלקת "אם ע, כל שינוי המבוצע בשטחל ביחסווח ידבלת הקפיד על קל ובעזרת נוהל מחייב

  .קבלנים

  

 

 )ועודשלטי פרסום , תמרורים(מוארים מתקנים  .11
 של המתוכננת הקמו , מרכזיות הפעלה166- המחוברים לכ,מערכת תאורת הרחובות מורכבת ממעגלי תאורה

 , נוספים"צרכנים "חוברו במשך השנים, סי הרחוב שנועדו להפעלת פנ,למעגלי התאורה.  מרכזיות נוספות13

   .ב"יושלטי פרסום מוארים וכ, שלטי רחוב מוארים, מכווני תנועה מוארים,  תמרורי תנועה מוארים:כגון

  

 לא נתונים טכניים על צריכת : אלה"צרכנים"נתונים מסודרים על לא היו במחלקות החשמל  ש,העלתההביקורת 

  . העירונית ההתחברות שלהם למערכת התאורהמותמקולא על ו שלהם ההזנה יווקלא על  ,הםהחשמל של

  

ממעגלי התאורה חלקם בוהתאורה העירוניות מרכזיות נים בחלקם ישירות מ מוז"צרכנים"הש ,הוסבר לביקורת

רשימות של תנועה ותפעול באגף התנועה  העבירה יחידת, לבקשת הביקורת. התחברויות שונותאמצעות ב

 581מהרשימות עולה שברחבי העיר מותקנים .  הניזונים מרשת החשמל העירונית,שונים בעיר ה"צרכנים"ה

 ) מוארים תמרורים6 – 1בכל אתר ( רים בעיר מותקנים תמרורים מוארים את168-שב, שלטי רחוב מוארים

דכון הרשימות נושאות תאריכי עחלק מ ש,יש לציין.  בעיר מקומות500-מתקני פרסום מוארים בכהוצבו וש

  . נתונים טכניים כוללותןאינהן ש שנים ו10-מלפני כ

  

 באופן עצמאי באחריות יחידות אחרות  התבצעואחזקתםול "הנמהסוגים מוארים התקנת למעלה מאלף מתקנים 

מדי פעם , תאורהאחזקת לדברי מנהל מחלקת . מאור טכניל המחלקהשל אישור ללא  ללא תיאום ו,בעירייה

לשם .  העירונית מתקנים אלה למערכת התאורהשבו חוברואופן ההנובעות מ, התאורהמתגלות תקלות במערכת 

 .אחד העםורחל המשוררת הרחובות  שהותקן בצומת ,תקלה בשלטאר מנהל מחלקת האחזקה ית ,ההמחש

 .השלט ןתקוהשבה מקצועיות המחוסר לדבריו ונבעה ,  עד שאותרההתקלה חזרה ונשנתה במשך כחצי שנה

  .ל מבוצעות ללא שנבחנת עמידתן בהוראות חוק החשמל והבטיחות"נות  הנשההתק, יודגש

  

 וללא תיאום עם נוהל עבודה מחייב ללא,  העירוניתלרשת התאורהחיבור מתקן כלשהו , לדעת הביקורת

 שהעירייה ,אין כל הצדקה,  בנוסף. ונוגד סדרי מינהל תקיןבטיחותב בראש ובראשונהפוגע  ,החשמלת ומחלק

  .ויש לפעול לחיוב המפרסמים, ריכת החשמל של שלטי הפרסום המואריםתממן את צ
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 במסגרת תוכניות חדשות באיזורי פיתוח או ,נתונים על מתקנים חדשיםש, ממחלקת מאור טכנילביקורת נמסר 

ברישומי נכללו אך עד כה הם לא , שנים האחרונות למחלקהבמועברים , שדרוג רחובות קיימיםבמסגרת 

 ברחובות מתקנים הל אין כל התקדמות בנושא לגבי כל,מאידך.  העדכונים השוטפים במחשבהמחלקה במסגרת

   .וותיקיםה

  

,  בקשה להתחברות:שיכלול ,מומלץ לפעול להכנת נוהל מחייב בתחום חיבור מתקנים לרשת התאורה העירונית

גביית אופן  ,אחזקההשיטת פירוט , י בודק מוסמך"בדיקה עבדבר הצגת אישורים , תיאור אופן ההתחברות

 ,יש להזין למחשב מידע בדבר כל מתקן, כמו כן. ולהקפיד על יישומו, ב" וכיותשלום בגין שימוש בחשמל

  .כולל נתונים טכניים המשמעותיים לעניין האחזקה, המחובר לרשת התאורה העירונית

 

 תקלותבתלונות מוקד וטיפול ב .12
י "מוכתבות ע המחלקהמרבית פעילויות . ברבעיקר בביצוע אחזקת שעוסקת  ת תאורהמחלקת אחזק  .א

 . למחלקהותפנומה,  העירוניתלונות אזרחים למוקד

  

  פניות168- כ:דהיינו, בנושאי תאורה וחשמלפניות  2020  התקבלו2005שנת שב, עולהמנתוני המוקד 

 במספר התקלות שדווחו למוקד 11% בשיעור קיטון חל 2005כי בשנת , יש לציין.  בחודשבממוצע

.  במספר התקלות שדווחו23% חל קיטון של 2003 בהשוואה לשנת .2004בהשוואה לשנת  עירוניה

   .בשנים האחרונותשחל הביקורת מציינת בחיוב את הקיטון במספר התקלות 

  

דבר , לסוגי פעילויות מנהל המחלקה מסווג את התיקונים .המחלקה מטפלת בתיקון התקלות שדווחו

  . יעילות המחלקההמשמש גם ככלי עזר לבחינת

  

למשרדי מגיע עובד המחלקה  בוקר בכל:  בדרך הבאהלמחלקהמגיעות פניות המוקד  ש,הביקורת העלתה

.  פניות שהטיפול בהן הסתיים ומחזיר טופסי, שהגיעו למוקד,לוקח את טופסי התלונות,  העירוניהמוקד

כבלתי הליך זה רנית מצטייר בעידן התקשורת המוד. במקרים דחופים מועברות פניות באמצעות הטלפון

   .יעיל

  

 שניתן להעביר ולקבל פניות ,כך, העירוניהמוקד עם חשבת וממליחידות רבות בעירייה יש תקשורת 

שמשרדי מחלקת אחזקת התאורה סמוכים מאוד למשרדי יחידת תנועה , יש לציין. מוקד בזמן אמת

שבקלות ניתן להסדיר קבלת , ר העלהבירו. שברשותה מחשב ותקשורת ישירה למוקד העירוני, ותפעול

,  לייעל את התהליך,ובכך,  ותפעולבאמצעות המחשב שביחידת תנועה, פניות מהמוקד למחלקת האחזקה

  .כפתרון ביניים, וזה
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אגף מערכות מנהל מ "מ .נטען שהנושא נמצא באחריות אגף המיחשוב,  עם מנהל המוקדת הנושאבדיקב

  . בקשה קונקרטית בנדוןמחשוב מסר שלא הועברה אליומידע ו

  

שיש בו כדי לייעל את עבודת המחלקה בהיבטים , מומלץ להתקין בהקדם מחשב במחלקת אחזקת תאורה

לשם הזנת , ת/לעובד)  משרה50%(מומלץ לשקול הוספת תקן ,  כאשר יותקן מחשב במחלקה.רבים

  .לריכוז תלונות המוקד ולעבודה משרדית נוספת, הנתונים למחשב

  

 על הודעותבין השאר מתקבלות גם . ולא באמצעות המוקד ,מחלקהתקבלות ישירות בנות מחלק מהתלו  .ב

 .תקלות ברשת התאורהל לנזקים ושגרמו ,תאונות

  

 כגון ,פינוי ראשוני של ציוד שנפגע,  ניתוק החשמל:דהיינו, הטיפול בנזקי תאונות כולל עזרה ראשונה

 מעבירה המחלקה הודעה על התאונה  יותר בשלב מאוחר.עודכבלים על הכביש ו, פנסים שבורים

החלפת ( את התיקונים הדרושים מבצעת מחלקה זאת. מאור טכני ת בעירייה ולמחלקיםלמחלקת הביטוח

 . במסגרת החוזה השנתי עם קבלן חיצוני)לדוגמה ,עמודים

  

כין  מומלץ לה. חוסר תקציב שלנימוקב וזאת ,אינה מבצעת כיום אחזקה מונעתתאורה מחלקת אחזקה   .ג

ולהעלות את הנושא לדיון בפני , לרבות היקף התקציב הנדרש לביצועה, תוכנית עבודה לאחזקה מונעת

 .הגורמים המוסמכים

 

 ת תאורהמחלקת אחזק ודיווח בשיטות רישום .13
שהיתה נהוגה ביחידת , שעות עבודה וחומרים,  שהמערכת המינהלית לרישום עבודות,בעברציינה הביקורת 

שיפור באמצעי הרישום שייעול השיטות ו היתה שדעת הביקורת . לשפרהיצה והמל,י יעילהבלתהיתה , האחזקה

היו עשויים להקטין את התשומות שהושקעו בשעות עבודה , על עבודה ידניתבעת הביקורת שהתבססו , והדיווח

  .השעות שיתפנו לעבודות אחזקהשל ולאפשר ניצול , אדמיניסטרטיביות

  

 ,וממילא ,לא בוצעה בדיקה ארגונית. שהמחלקה ממשיכה להתנהל במתכונת הישנה, הביקורת הנוכחית העלתה

ביומן עבודה שנתי , תלונה בדפי מעקבשל כל מנהל המחלקה מבצע רישום  .לא חל שינוי בשיטות העבודה

השתמשו את החומרים שידנית רושם המנהל , בסיום התיקונים.  הנמסרת לצוותים היוצאים לתיקונים,וברשימה

רישום החומרים נעשה ביומן . ליומן העבודהובהתאם רשימת התיקונים היומית שבידי הצוותים בהתאם ל, בהם

המנהל . אך אין כיום נוהל ושיטה לסיכום הצריכה והשוואתה לניפוק החומרים בפועל מהמחסן, מנהל המחלקה

 .חזרה למוקדפיזית  מכן  אותה הוא מעביר לאחר,היעל גבי הפניידני י רישום "את פניות המוקד ע" סוגר"

   .המנהל גם חוזר על הרישום בדפי המעקב המצויים אצלו, בהליך זה
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,  לעיל12בהמשך להמלצה בפרק : לדוגמה. םלפשט את ההליכים האדמיניסטרטיבייניתן  ,להערכת הביקורת

ל המחלקה  מנה.ביצוע תיקוןל הכהוראולמסור אותה לצוות ,  במחלקהשתודפס , בפניית המוקדניתן להשתמש

 עשה בהם שימוש החומרים שנאת מהות התיקון שבוצע ואת . התקבלו התלונות שילפי מספר ב אחר הביצועיעקו

  .ה עצמהיעל גבי הפנילרשום הצוות חברי כולים י

  

 סטטיסטיים על פעילות המחלקה חות"הפקת דוי "עוי שימוש במחשב " עיושגר מהותי ופיש, הביקורתלדעת 

   .רצוי באמצעות מחשב, מומלץ לבצע בחינה ארגונית ולהנהיג שיטות עבודה משופרות. צריכת החומריםעל ו

  

 

 במת הרמה נגררת .14
בגנים , לדברי מנהל המחלקה. בגנים הציבורייםהמותקנת  מבצעת תיקונים בתאורה אחזקת תאורהמחלקת 

  .באמצעים אחריםהעזר ל ויש הכרח ,טיפול בפנסים בגובה לצורך ה,גישה למשאית המנוףרבים אין ציבוריים 

  

שהגישה אליהם עבודות במקומות צורך לבמת הרמה  לרכוש 2002יוני המליץ בהות ימנהל מחלקת בטיחות וג

השימוש בבמה , אך לדברי מנהל מחלקת אחזקת תאורה ,ת הרמהבמנרכשה  .באמצעות מנוף הינה בעייתית

, מנהל המחלקהעת לד. ים אותהנייד ומאת הבמהים עמיסעליו מ ,יעודיירכב נהג עם הצורך בהזמנת עקב  ,מוגבל

אך התקציב , ות הרכב המחלקתיניתן יהיה לניידה באמצעכך ש,  עליה תורכב הבמה,לרכוש נגררתהיה  מוטב

 שנדרשאו , תיקונים מתבצעים באיחורהינה שמהתלות בניוד הבמה תוצאה ה, לדבריו. לרכישת נגררת לא אושר

ותיאום עמו אגף גנים ונוף  שלפעולה המחייבת הסכמה , שאית המנוףמ לעל מנת לאפשר גישה ,גיזום עצים

  .ביצועלשם הסיוע וה

  

אם ממצאי הבדיקה . מומלץ שהנושא ייבחן על סמך נתונים סטטיסטיים בדבר הצורך בשימוש בבמת ההרמה

מחלקה  התלות בגורמים שמחוץ לעשוי הדבר לפתור את בעיית,  שעליה תותקן הבמה,יצדיקו רכישת נגררת

  .להיענות לפניות הציבורהמחלקה ויתאפשר שיפור ברמת השירות ובמהירות שבה תוכל 

  

  

 אחזקת תאורה בחניונים פרטיים .15
 ,מערכות תאורה בחניונים פרטיים של בניינים משותפים ונמצא ,הביקורתנציג  ך שער,במסגרת הסיורים

תאורה בחניונים מתחזקת ה תחזוקה שמחלקת משמעות הדבר הינה .ת למערכת התאורה העירוניתומחוברה

  .גם מטפלת בציוד וגם מממנת את צריכת החשמל על חשבון העירייה: פרטיים
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 ליד הבניין חנייההת  נתן גרינגרט ורחבוב ברחחנייההת רחב :בשני מקומות . מקומות4במהלך הביקורת נבחנו 

,  באמצעות מחסום אוטומטיותחסומל "הנ  החנייהרחבותשמאחר , וזה,  בולט הדבר במיוחד,5 קפלן ובברח

 43ברחוב יהודה הנשיא  : בשני מקומות נוספים.לרחבות חנייה אלהמתאפשרת הכניסה  םרק לדיירי :דהיינו

הפרטיות תאורה ה מערכות ,ת התאורה לדברי מנהל מחלקת אחזק,חוברו,  בחצר49בחצר וברחוב יהודה הנשיא 

  .לרשת התאורה העירונית

  

  .ל הם שטחי ציבור או שהם בבעלות העירייה" נכסים ולא נמצא רישום שהנכסים הנהביקורת בדקה באגף

  

 חוברו למערכת העירונית,  ציין סגן מהנדסת העיר שהמקרים הבודדים הקיימים,ח"בתגובה לטיוטת הדו

  .בהנחיית הנהלת העירייה

  

 את כלל אינן משמשותש, ותפרטית התאורה של רחבות חנייה ו בו מערכ,אפשר מצבאין ל, הביקורתלדעת 

,  יש לקבוע.י העירייה"עוממומנות  מתוחזקות , ובפועל,מחוברות למערכת התאורה העירונית, ציבור התושבים

  .ל לעשות שימוש בחניוןו רק אם כלל הציבור יכ, יינתנואלהששירותים ממין 

 

 המלצותהו הממצאים סיכום .16
 ו אינ,וסקות בנושא תאורת רחובות וחשמל הע,העירייהמחלקות של המבנה הארגוני  – מבנה ארגוני  .א

 . מומלץ להכין מסמך שישקף את המבנה הנוכחי.ןמעודכ

 

מומלץ . מחלקת מאור טכני ומחלקת אחזקת תאורה כפופות למנהל אגף דרכים ופיתוח – כפיפות למנהל  .ב

 .שהמחלקות תנוהלנה באופן שיצור שיתוף פעולה מועיל ביניהן

 

 רק צוות אחד מבין השניים יכול לצאת , ולכן,קת תאורה חסר עובדבמחלקת אחז – גיוס עובד צוות  .ג

ח נמסר " בתגובה לטיוטת הדו. מומלץ לפעול לגיוס עובד לאלתר להשלמת התקן. אחזקהלביצוע עבודות

 .שבקרוב יתקבל עובד נוסף למחלקה

 

את מומלץ לבחון . במחלקה למאור טכני מועסק מהנדס באמצעות חברה קבלנית – העסקת מהנדס  .ד

 .י העירייה ישירות"כדאיות העסקתו ע

 

אינן , מסמך המגדיר את תחומי האחריות של המחלקות המפורטות ב,חלק מהמטלות – תחומי אחריות  .ה

 שתשקף את תחומי האחריות הנוכחיים של כל אחת ,לפעול להכנת רשימהמומלץ . מבוצעות כלל

 .באופן מלא ומפורט, מהמחלקות
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אינן כוללות הוצאות ,  שהוצגו בפני הביקורת,תקציבקושרות הבודה מתוכניות הע – תוכניות עבודה  .ו

 את גםתוכניות העבודה לכלול במומלץ  . העוסקים בביצוע העבודות השונות,שכר של עובדי המחלקות

 יש לציין שההמלצה .ההוצאות הכוללות לכל סוג פעילותניתן יהיה לבחון את מנת ש- על,עלויות השכר

  .מהנדסת העיראינה מקובלת על סגן 

 

גיזום  יש לבצע ברחובות ישנים. השפעה על איכות התאורה ועוצמתהיש עצים ברחובות ל – גיזום עצים  .ז

ניתן  שינויים במערכת תאורה .וזה מטעמי בטיחות הולכי הרגל והנהגים, העצים למניעת הצללהנוף 

אגף גנים ונוף בין רה לתאוהת וחילוקי דעות בין מחלקמאחר שקיימים . זמינות תקציבלבצע בהתאם ל

 על, בעיציגו מחלקות התאורה את הבעיות בפני גורם שיָקתקופה לץ שאחת לממו, ביחס לצורך בגיזום

 .י עצים"הסתרת התאורה עבעיית לטפל במנת 

  

רק לאחר , בדרכים חדשותתאורה תוכניות פיתוח מומלץ שמחלקת מאור טכני תאשר  – אישור תוכניות  .ח

  .מערכות התאורה המתוכננותלבעתיד לא יפריעו הנטיעות המתוכננות אם שתוודא שנערכה בדיקה 

 

לחסכון שאכן הביאו ,  בקרים12התאורה מרכזיות הותקנו ב, חסכון באנרגיהשם ל – חיסכון באנרגיה  .ט

חוזה בניגוד לנדרש ב, הירידה בעוצמת התאורהבדבר מדידות מסודרות נערכו לא .  בעלויות25%-של כ

התקנת השפעות לבצע מעקב אחר מומלץ , כן-כמו. מדידותהש להקפיד על ביצוע י. עם ספקי הבקרים

 .על אורך חיי ציוד הפנסיםהבקרים 

 

הביקורת מציינת בחיוב את פעילות המחלקה למאור טכני לבדיקת הסיבות לתשלום  – מניעת קנסות  .י

בדיקת כים ואת את הפעולות שבוצעו לשיפור מקדמי ההספק הנמו,  מקדמי הספק נמוכיםקנסות בגין

שמחלקת מאור טכני תיתן את אישורה ממליצה הביקורת . כת החשמל במתקני העירייה השוניםצרי

תוודא שלוחות החשמל מצויידים בכל לאחר ש, מבני ציבורשל פרויקטים חדשים בלתוכניות החשמל 

 .שהמלצה זו מקובלת על סגן מהנדסת העיר,  יצויין.הנדרש למניעת מקדמי הספק נמוכים

  

הן לצרכי , מאגר נתונים ממוחשב ביחס לרשת התאורה העירונית הינו בעל חשיבות רבה – מאגר נתונים  .יא

 .כגון בקרים לחסכון בעלויות, הן לצרכי הרחבת מערכות קיימות והן לצורך התקנת שיפורים, אחזקה

לשם כך .  שוטףבאופןאותו יש לעדכן ולתחזק  ,מאגר נתוניםבאופן הדרגתי ניתן להקים , לדעת הביקורת

ר וחיוב קבלנים למסשיכלול גם , מומלץ להכין תוכנית עבודה מסודרת ולהגדיר נוהל עבודה מחייב

 .על גבי תקליטורים" לאחר ביצוע"תוכניות 

  

 םמתקני פרסו, למערכת התאורה העירונית חוברו במשך השנים שלטי רחוב מוארים – מתקנים מוארים  .יב

במצב  .דיווח מסודר למחלקת מאור טכניללא א תוכניות מסודרות ו בוצעו ללהחיבורים. ועודמוארים 
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 ,בורים עלולים להיות לא בטיחותייםהחי, וחמור מזה , שקשה לאתר, מתגלות מדי פעם תקלות,הקיים

אופן התחברות מסוג זה ל ביחסע נוהל מחייב וקבלמומלץ . חוק החשמל והבטיחות הוראות ונוגדים את

פרטיים בתשלום בגין צריכת חיוב צרכנים ביחס להרשאה שתינתן וביחס ל ,למערכת התאורה העירונית

  .חשמל

  

 2020כ "סה (2005- במספר התקלות שדווחו למוקד ב23% חל קיטון בשיעור – טיפול בקריאות מוקד  .יג

תיקונים אחזקת תאורה את המחלקת מבצעת פניות למוקד העירוני בעקבות . 2003-בהשוואה ל) פניות

. המחייב הגעה פיזית למשרדי המוקד, פניות מהמוקד מתבצעת כיום באופן מיושןהקבלת  .נדרשיםה

, מחלקהב טיביסטריאדמינהשישמש לניהול ,  במחלקת אחזקת תאורהחשבמומלץ להתקין בהקדם מ

  .פניות המוקדשל אמת גם לקליטה בזמן  , וכמובן,למסד הנתוניםיאפשר קשר 

  

מיושנות ומבוצעות הינן יטות ניהול עבודות האחזקה ש, בהיבט המינהלי – שיטות רישום ודיווח  .יד

אופן  על מנת לייעל את ,מומלץ לבצע בחינה ארגונית .ב"יויומנים וכב,  בטבלאות,ברשימות ידניות

לתגבור מנהל המחלקה זמן  את נוַפ ושיפור השיטות ְית אחזקת תאורהמיחשוב מחלק .העבודותביצוע 

הוספת תקן צורך במומלץ לשקול , שר יותקן מחשב במחלקה כא.ועודסקר לביצוע , פעילות האחזקה

כפי , ב"ביצוע עבודה משרדית וכיו, מוקדריכוז פניות ה, לשם הזנת הנתונים, ת/לעובד) אפילו חלקי(

  .שהציעו הממונים על המחלקה

 

עבודה וכן תוכנית תמומלץ ש. לא מבוצעת כיום פעילות לאחזקה מונעת ברשת התאורה – אחזקה מונעת  .טו

 . בפני הגורמים המוסמכיםלדיוןה ולהביא, התקציב שיידרש לשם כךכולל , עתיצוע אחזקה מונלב

 

. גישה למשאית המנוףבהם לאחזקת פנסים במקומות שאין שנועדה במת הרמה נרכשה  – במת הרמה  .טז

על  ,במת ההרמהבשייבחנו הצורך והדחיפות בשימוש מומלץ  .מחייב שימוש ברכב מיוחדשימוש בבמה 

י "במה עה שתאפשר שינוע ,נגררתאם מוצדק לרכוש החלטה על מנת לקבל  ,תונים סטטיסטייםסמך נ

 .ללא תלות בגורמים חיצוניים, הרכב המחלקתי

  

 כגון , גם במקומות פרטיים, לעיתים,תאורה עירונית מותקנת כיוםנמצא ש – תאורה בחניונים פרטיים  .יז

י מחלקות האחזקה וגם "מטופל ע) ודים ופנסיםעמ(הציוד במקרים אלה  .חניונים של בתים משותפיםב

סגן מהנדסת העיר ציין שמדובר במקרים בודדים וכי הדברים  .צריכת החשמל הינה על חשבון העירייה

 יחייב שירותים אלהלפיהם מתן  ,מומלץ שייקבעו קריטריונים ברורים. נעשו בהנחיית הנהלת העירייה

 .ם באופן חופשילאפשר לכלל התושבים להשתמש באותם חניוני


