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  מקצועי כדאיות הכשרת עובד עירייה בקורס מנעולןהנדון :
  
    

  כללי 1

  אחראית על  "תפעולמוקד "הקרויה גם  העירייהומוסדות  םמבנימחלקת   1.1  

  שיפור פני העיר . המחלקה כפופה לאגף מבני העירייה במרכז העיר תחזוקת    

 שתי משרות  היא כוללתו לוש שניםמזה כשבמינהל תיפעול  ")פ"ע(להלן: "ש    

  : מנהלת ועובד. בחלוקה של מלאות    

  מנעולן מקצועי, כאשר אושר לעובד המחלקה להשתתף בקורס 2007במהלך שנת     

  מעלות הקורס ממומנת ע"י העירייה.  90%    

מחלקת ב ה מועסק כמנעולן מקצועיהמחלקעובד  2007מסיום הקורס בסוף שנת     

ק את כדאיות ההשקעה בהכשרת העובד לתפקיד ומטרת דו"ח זה לבדותחזוקה     

  זה.    

 

 מטרות הביקורת 2

   .מבנים ומוסדותעבודת מחלקת  סקירת  2.1  

בקורס  מבנים ומוסדותחינת כדאיות השקעת העירייה בהכשרת עובד מחלקת ב  2.2  

  :ע"י מקצועי מנעולן     

 ן א. פירוט הוצאות המערכת העירונית בהכשרת עובד העירייה בקורס מנעול    

 מקצועי .         

  .והערכתה הכלכליתבחינת עבודת המנעולן העירוני ב.     

      

 מתודולוגיה  3

  הביקורת בדקה את עלויות קורס מנעולן מקצועי למערכת העירונית.  3.1  

  ע"י המנעולן העירוני בתיקוני  תהשנעשהעבודה הביקורת בדקה את   3.2  

  .12/2010מנעולים וצילינדרים בחודש מייצג     

: מאגף לאיסוף מידע בעלי תפקידים שונים במערכת העירוניתנעזרה בהביקורת   3.3  

  , אגף רכש ותפעול, אגף משאבי אנוש )מוקד תפעולמחלקת תחזוקה (שפ"ע,     

  ומגזברות העירייה.    

  הרלוונטיים לעבודת מחלקת התחזוקה. isoאת נהלי האיכות הביקורת בדקה   3.4  

  .2011ואר הביקורת נערכה בחודש ינ  3.5  

      

  

  

  



 

  

  ממצאים   4

  קהוחזתעבודת מחלקת   4.1  

תחזוקת מבני העירייה הפזורים  אחראית על ם ומוסדותמבנימחלקת   4.1.1    

בין המבנים . קה")וחזת(להלן: "מחלקת  כתובות במרכז העיר 50 -בכ      

  , ותיקים, קריית השרוןסלע, בשכונות : מבני טיפת חלב (כלולים      

בשכונת ), קופת חולים ורד"ק המשורר, אפשטיין חובותובר האירוסים      

  יהודה הנשיא, מרכז שלום המשפחה ברח' איזורים, מבנה בריאות       

 ברח' גרינברג, בית בריצר ברח' נורדאו, מוקד רווחה ריית קבשכונת       

בקמן), מחסני חירום, ברח' בן גוריון וברח' אברהם שפירא, יד לבנים (      

איזורים, משרדי בשכונת בקמן, מרכז קליטה ברח' נוער  משתלה, מועדון      

, שמואל 8, תל חי 4, יהלום 6תל חי בכתובות: מועצה ( עירייה וחברי      

) 33, דיזינגוף 32, הרצל 15, הרצל 4  העצמאות, שטמפר , כיכר27הנציב       

  ויצמןברח' אלחריזי, מועדון גימלאים ברח'  מע"ש, יע"ד, מועדון חרשים      

ברח' , בית גיא, בית התעשיין 1הרימון ברח' מרכז אתגר וגן מעלים  ,4      

  הכדר ועוד.       

מעליות  10אחזקת מזגנים, תחזוקת  עבודת מחלקת תחזוקה כוללת  4.1.2    

למיחזור,  כולל אישור משרד העבודה, קבלני נקיון שוטף, איסוף נייר       

רטונים, תליית פינוי קמחסן ציוד לחשמלאים המבצעים תיקוני חשמל       

  ציוד כמו תמונות, מתלים, לוחות וכו', ניקוי מרזבים פעמיים בשנה       

תיקוני תיקוני שבר קטנים (אינסטלציה, נגרות) ו ,וכנדרש במהלך החורף      

   החלפתם בהתאם לצורך.ומנעולים       

  עובד המחלקה משמש ככונן בשעות הערב ובימי שישי ונקרא לטפל       

 הזמנת כמו סגירת חלונות פתוחים, כיבוי מזגנים, במקרים דחופים       

תיקון מנעולים וחילוץ פיצוצי מים, הצפות  חילוץ ממעליות, סתימות,      

  ממשרדים. עובדים       

  המחלקה מפעילה את הקבלנים שזכו במכרזים לביצוע העבודות   4.1.3    

השוטפות: טיפול במזגנים, בנקיון ובתחזוקת מעליות ובהתאם לצורך       

  לביצוע עבודות אחזקת שבר גדולה.את קבלן תחזוקת מבנים       

  הוצאות מחלקת התחזוקה ממומנות מתקציב כלל עירוני "משרדי       

  ). 9380 ףהרשות" (סעי      

  המייל המירס, העבודה מנוהלת ע"י מנהלת המחלקה באמצעות   4.1.4    

  מנחה באמצעות המירס מתקבלת בקשה לתיקון,   והטלפון: כאשר      

הגיע לכתובות העובד היחיד במחלקה, להקבלנים או את את  המנהלת      

  שנקבעים. הזמנים ותבהתאם ללוח, העבודה אתבצע ול      

 לדברי מנהלת מחלקת תחזוקה העבודה כוללת תיקונים ואין כמעט       

  ביצוע של עבודות תחזוקה שוטפת.       



 

  

הנוגעים לעבודת  iso במערכת נהלי האיכות העירונית קיימים שני נהלי  4.1.5    

  :התחזוקה מחלקת       

   נהעודכ– 'ניהול תשתיות וסביבת עבודה' 2.04הוראה מס   א.      

  .15.6.06לאחרונה בתאריך         

  'בקרה על עבודת קבלני הנקיון  5.2.01.02.04הוראה מס'   ב.      

  .13.4.08לאחרונה בתאריך  נהעודכ –במשרדי העירייה'         

  :תהערות הביקור  4.1.6    

  אינם מעודכנים.  iso - שני נהלי ה  4.1.6.1      

  כתוב כי  'ניהול תשתיות וסביבת עבודה'בנוהל : לדוגמה        

, כאשר מחלקת מבנים ומוסדות כפופה ליחידת הרכש והתפעול        

  מזה כשנתיים אין הדבר כך.        

  במשרדי  קיון י'בקרה על עבודת קבלני הנ בנוהל: לדוגמה        

  רשימת משרדים ונכסים במרכז העיר (נספח המופיע  העירייה'        

אתרים  41בלני הניקיון. ברשימה מופיעים ק מועסקים  ) בהם1         

  חלק מן הכתובות אינן מעודכנות.וקיימים)  50(מתוך  בלבד        

  המפרט את עבודת מחלקת התחזוקה בצורה  isoאין נוהל   4.1.6.2      

קבלת מי אחריות, אופן תחוכפיפות ארגונית, מסודרת כמו:         

  וכו'.לוחות זמנים לביצוע משימות  ,ביצוע העבודהפניות,         

: "מאחר ולאחרונה 8.2.11להלן התייחסות מנהלת אגף משאבי אנוש מתאריך     

יחידת איכות ותכנון נויידה לאגף משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש יאמץ המלצת     

  הביקורת לעדכון הנוהל".    

  

שעודכן  'ניהול תשתיות וסביבת עבודה' 2.04הוראה מס'  isoבנוהל   4.1.7    

: "באחריות מחלקת מבנים 3.3כתוב בסעיף  15.6.06לאחרונה בתאריך       

ומוסדות... לטפל בכל ההיבטים התחזוקתיים של המבנים המשרתים       

עבודות לתחזוקה שוטפת של הציוד ועבודות לאת העירייה", בחלוקה       

   .שהתרחשה בו תקלה ציוד   –תחזוקת שבר       

  בנוהל כתוב: "אחת לשלושה חודשים יש לבצע  3.6לדוגמה: בסעיף       

  שימון של צירים וצילינדרים של דלתות החדרים בבנייני העירייה       

   השונים, נקיון חלונות המשרדים בעירייה כולל ניקוי תעלות החלונות".      

ם נצבעים בהתאם לצורך כתוב: "המבנים העירונייבנוהל  3.9בסעיף ו      

  וגם באופן שוטף על פי תוכנית עבודה שנתית".      

מנתה (מאחריות אגף רכש ותפעול) אגף שפ"ע לאחריות לפני המעבר   4.1.8    

לדברי מנהלת המחלקה מנהלת וארבעה עובדים ו ת התחזוקהמחלק      

בוצעו עבודות נוספות כמו בתקופה שבמחלקת תחזוקה היו יותר עובדים       

  צביעה, תיקוני טיח, בנייה, הרכבת דלתות, הרכבת מחיצות גבס       

מבנים, עבודות שלא ניתן לבצעם כיום, בהעדר   לעיתים שיפוץ מלא של ו      

  כח אדם.      



 

הכשרת עובד מחלקת התחזוקה כמנעולן הייתה מנהל אגף שפ"ע מסר ש   4.1.9    

  יש וא שמלאיחחסרים בעלי מקצוע כמו: ה במחלקחשובה. לדעתו       

מזגנים שיאשר לבצע עבודות "גדולות" לפני התיקון ולאחר מכן יאשר       

  מנכ"ל "יש צורך בארגון מחדש של המחלקה  . לדבריואת התשלום      

    שוקד בימים אלה על מבנה ארגוני חדש".העירייה       

התקיימה בלשכת ראש מינהל תפעול ישיבה בנושא  21.12.10בתאריך   4.1.10    

מצב  –ת מבנים באגף שפ"ע, מחלקת תפעול באגף רכש 'מחלקת אחזק      

  שתיפרוטוקול ישיבה זו זומנה לצורך בדיקת סטטוס העפ"י  .קיים'      

נסקרו והן  המחלקות כחלק מסיכום פ"ע מנכ"ל וראש מינהל תפעול      

  ותפקידים. בהיבטים של עובדים      

  :הערת הביקורת  4.1.11    

  מרכז העיר שבאחריות מחלקת תחזוקת מבני העירייה ב  4.1.11.1      

'ניהול תשתיות וסביבת נדרש בנוהל מבוצעת כ אינהקה וחזהת         

  .עבודה'         

"כשהנוהל נכתב כללה  :16.2.11להלן התייחסות מנהלת מוקד תפעול מתאריך     

עובדים. כיום כשבמחלקה עובד אחד לא ניתן לבצע את כל  6מחלקת התחזוקה     

  בהעדר כח אדם". המטלות המפורטות בנוהל    

  

  כדאיות השקעת העירייה בהכשרת עובד מח' התחזוקה בקורס מנעולן מקצועי  4.2  

  

  עלויות הכשרת עובד העירייה בקורס מנעולן מקצועי   4.2.1    

מחלקת ל מחלקת תחזוקההגיש עובד  29.4.07בתאריך     4.2.1.1      

יציאה להשתלמות  אגף משאבי אנוש בקשתב ההדרכה          

  שא "מנעולן מקצועי".בנו          

על הבקשה חתם העובד ובחוות דעת הממונים כתבה           

מנהלת אגף רכש ותיפעול, אחראית על המחלקה דאז           

כי ההשתלמות חיונית לתפקיד: "יבצע עבודות בתיקון           

משרדי  והחלפת מנעולים במסגרת תפקידו באחזקת          

  העירייה".          

קורסים . אורגנה ע"י חברת "מקשת המבוההשתלמות     4.2.1.2      

 30.5.07מפגשי ערב החל מתאריך  20 כללה בע"מ" והיא          

  ₪). 6,583.5מע"מ (סה"כ:₪ +  5,700בעלות של           

  מנהלת הדרכה  נשלחה תשובת 1.5.07בתאריך     4.2.1.3      

מנעולן קורס בנושא  בקשתו והשתלמויות לעובד לגבי           

  טת מנכ"ל מאושר מימון בעלותמקצועי: "עפ"י החל          

  .ע"ח העובד" 10%והיתרה ע"ס ₪  5,925.15קרי:  90%           

עובד העירייה  השתתף 30.5-25.11.07 בין התאריכים     4.2.1.4      

בה  שעות 80בת   .L.S.Mבהשתלמות מנעולן מקצועי           

 סוגי מנעולים, מערכות הנושאים: בין היתר נלמדו           

מנעולי קודים, החלפת מנעולים, דרישות צילינדרים,           



 

חברות הביטוח ברמות הגנה, התקנת מנעולים, סוגי           

כספות. הלימודים ו (פלדלת, עץ, זכוכית וכו') דלתות          

  מקצועי בתעשיית המנעולים.  כללו תירגול מעשי וסיור          

עובד העירייה שהשתתף בהשתלמות הציג תעודת יושר     4.2.1.5      

 משטרה,  דבר שהיה תנאי לאישור ההשתתפות מה          

  בלימודים.          

  

  

  העבודות המבוצעות ע"י המנעולן העירוני:  4.2.2    

מנהלת מחלקת תחזוקה מסרה לביקורת כי השתתפות     4.2.2.1      

  בהשתלמות הייתה חשובה מאוד לתפקוד  העובד          

  עובד  עם ידע במחלקה בעבר לא היה "המחלקה:           

  גורמים חיצוניים בנעולים לכן המחלקה נעזרה מב          

בכל שעות  ת מנעוליםחלפהפריצה ו לביצוע עבודות          

היו מיקרים שעובדות הניקיון נתקעו בשעות ערב . היום          

במציאת מנעולן מקצועי בשעות  היה קושיומאוחרות           

  שילמה  העירייהבעבור כל הזמנה שכזו ו אלו          

          300-500  .₪  

וקידום   5שטמפר  ,4שטמפר    ,בניני העירייה בתל חי          

הותקן . בכל המשרדים שנים 4 -לפני כשופצו  נוער           

  שזה אומר שעם מפתח אחד אפשר  מסטר צילינדר          

 ותקנוצילינדרים שההמאחר ו .לפתוח את כל החדרים          

 רוב עד כה,  פם. איכות פשוטה נדרשנו להחליהיו ב          

ע"י המנעולן אחר) חדר בכל פעם (הוחלפו הצילינדרים           

  .חסך כסף רב לעירייהדבר ש – העירוני          

  מנעולים ם של תיקוני  30 -  כ יםבכל חודש מתבצע          

   . "באמצעות מוקד תפעול לנדרים במוסדות העירייהיוצ          

מצאותו של  ינות בההיתרולדברי מנהלת המחלקה: "          

בכל קצועי הם זמינותו מיה שהוא מנעולן עירי עובד          

אי דבר המאפשר (וככונן בשעות הערב) שעות היום           

אלפי , חסכון של בשעות העבודה של גורמי חוץתלות           

אמינות הנדרשת שקלים בכל חודש לקופת העירייה ו          

תוך המערכת הבא מאדם שמדובר בבעבודה שכזו, כיון           

   ".שטרההממ תעודת יושר בעל          

  מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת שאכן היה צורך     4.2.2.2      

  כמנעולן: "גם אם הוא לא יתקן   בהכשרת העובד          

  מנעולים הוא יכול בהכשרתו לאשר עבודות כאיש           

  מקצוע".           



 

  

נעשו  12/2010ממחלקת תחזוקה נמסר כי במהלך חודש      4.2.2.3      

  מנעולים ע"י של תיקון פריצה ו פעולות 33לפחות           

  במסגרת העבודה השוטפת של  ,המנעולן העירוני          

, מלבד מקרים בהם ללא הוצאה כספיתוזאת, המחלקה           

לדברי מנהלת  צילינדר חדש.  נדרש לרכוש ציוד כמו          

 תיעוד של כל התיקונים הנעשים ע"י  איןהמחלקה           

המשרדיהיומן עפ"י ר וזחיש אך נעשהמחלקת תחזוקה           

  ומהמיילים שעדיין לא נמחקו במחשב.          

בביצוע תיקוני החודשי זו היא הממוצע  פעולותכמות           

  , במסגרת העבודה מנעולים ע"י המנעולן העירוני          

  של מחלקת התחזוקה. השוטפת          

  בוצעו הלן פירוט כתובות משרדי העירייה בהם ל    4.2.2.4      

    :12/2010במהלך חודש  ני המנעוליםתיקו תועבוד          

  גני ילדיםמח' בתיקון דלת רב בריח   א.           

  אגף הפיקוחבתיקון ציר רב בריח   ב.           

  ארונות דלתות והחלפת צילינדרים של   ג.                

  סדיר רבמחלקה לביקו            

  יהודה הנשיארח' תיקון מנעול רב בריח ב  ד.           

  4שטמפר ברח' ראשית רב בריח  תיקון דלת  ה.           

  32הרצל ברח' תיקון מנעול דלת   ו.           

  יהודה הנשיאברח' תיקון מנעול ארון   ז.           

  תל חי קומה א'ברח' תיקון דלת צילינדר   ח.           

  תיקון צילינדר שרות לנערה  ט.           

  תל חי קומה ג'ברח' תיקון מנעול דלת   י.           

  4משרד חבר מועצה שטמפר ב נדרהחלפת צילי   .יא             

  תיקון צילינדר משרד הוטרינר  .יב          

  תל חיברח' תיקון צילינדר חדר מרכזיה   יג.          

  תיקון צילינדר דלת שירות פסיכולוגי  יד.          

  תל חי קומה ג'ברח' החלפת מנעול   טו.           

  חדר של רב בריח בדלת תיקון צילינדר   טז.          

  8ל חי תרח' ב מחשבים            

  תל חי קומה ג'ברח' תיקון דלת חירום   יז.          

  תיקון ידיות לשער וטרינר  יח.          

  אזוריםבשכ' תיקון צילינדר רווחה   יט.           

  4החלפת צילינדר שרותי גברים שטמפר   כ.          

  32הרצל ברח' תיקון מנעול דלת בשירותים   כא.           

  5 קומה 5שטמפר ברח' החלפת צילינדר   כב.          

  תיקון צילינדר מועדון חרשים  כג.          

  ויצמןברח' תיקון מנעולים מחלקת גנים ונוף   כד.          



 

  4תל חי קומה ברח' תיקון רב בריח   כה.           

  לשכת סגן ראש העירייה דלת בהחלפת צילינדר   כו.          

  קידום נוערבמח' לצילינדרים ומנעול  3החלפת   כז.          

 לינדר בכניסה לבית יד לבניםתיקון והחלפת צי  כח.          

  רח' בקמןב            

תיקון והחלפת צילינדר במחלקת התנדבות   כט.          

  תל חי ברח'             

  החלפת רב בריח בפרוזדור בקומה ב' תל חי  ל.          

אחורית תיקון צילינדר בדלת כניסה ראשית   לא.           

  8תל חי ברח'             

  הרב קוק רח'דירת חיילים מנעול ב תיקון  לב.          

  3קומה  5שטמפר רח' החלפת צילינדר ב  לג.          

 33יתה מזמינה מגורם חיצוני את יבמידה והעירייה ה    4.2.2.5      

₪  6,600 –התיקונים שפורטו לעיל היה הדבר עולה כ           

  80,000 –לביקור) ובחישוב שנתי כ ₪  200 –לחודש (כ           

  מון קורס לשם השוואה: העלות העירונית במי₪.            

דבר המייצג חסכון שנתי של ₪  5,925.15יתה ימנעולן ה          

  ₪. 74,000 -כ          

   - לל זמן הטיפול בקלמען הסר ספק יש לציין כי לא שו          

  מקרים אלו. 33          

הספק בחירת בעבר, מנהלת מחלקת תחזוקה מסרה כי     4.2.2.6      

  ינדר מנעול או ציל תיקון/החלפת  החיצוני לביצוע           

הגעה ודחיפות ה תשע ,הבעיה שנוצרה י"נעשתה עפ          

ומשווה ספקיםה מחירמקבלת הצעות הייתי " :העניין          

בשעות הערב המאוחרות  קריאה הייתהבמידה ו הן.יבינ          

הספק לקחתי את  -בעלי מקצוע  זמיןהיה קשה להו          

  ת שע לפישתנה ההתשלום . תעריף הזמין ביותר          

  שיטת   כפיפות אגף שפ''עמעבר לד הע  הזמנה.ה          

ללא הזמנת  באמצעות קופה קטנה הייתה  תשלוםה          

פי החלטת על התחלנו לעבוד עבודה. לאחר המעבר           

   ". ועם הזמנות עבודה ועדת התקשרויות          

נהגה להזמין בעבר,  לפני הכשרת מחלקת התחזוקה     4.2.2.7      

ס מנעולן, שירותי פריצה ותיקונים  עובד העירייה בקור          

     של מנעולים מספק חיצוני (להלן: "הספק").           

הספקים העיקריים של אחד  הספק היה 2010בשנת     4.2.2.8      

 ,שירותים הקשורים למנעולים ומפתחות מתןבהעירייה           

   27.1.10בתאריך לאחר החלטת ועדת התקשרויות           

שכפולי מפתחות וצילינדרים: בנושא הצעות מחיר ל          

"הועדה ממליצה לבצע את העבודה עפ"י ההצעה הזולה           

  בכל סעיף".           



 

הנהלת החשבונות של הספק עולה כי  מבדיקת כרטיס    4.2.2.9      

בשירותיו של הספק  ושתמשההגורמים העירוניים ש          

הם: מחלקת תחזוקה, מנהל כ"א במינהל הנדסה, אגף           

וחה, אגף הפיקוח העירוני, לשכת ראש העירייה הרו          

  ומחלקת החנייה.          

בעבור  הספקהוגשה חשבונית של  30.12.10בתאריך    4.2.2.10      

   חודשיםב שירותים שנעשו לבקשת מחלקת תחזוקה           

  ₪. 1,504ע"ס  9-12/2010          

בדף ריכוז ההוצאות ובאישורים המצורפים לחשבונית           

חתומה מנהלת המחלקה נמצא כי ההוצאות היו  עליהם          

 בעבור: שכפולי מפתחות רגילים ורב בריח, רכישת           

א' ייל, תלייה), 30צילינדרים, רכישת מנעולים (מגירה,           

  רכישת סוללות למזגנים, פריצת כספת ושכפול שקעים.          

על פי חשבונית זו, הספק לא ביצע עבודת פריצה של           

   , בעבור מחלקת התחזוקה.עולים או פריצת דלתותמנ          

  :הערת הביקורת   4.2.2.11      

 ערכת העירונית הכשירה עובד מה  4.2.2.11.1          

  עירייה לתפקיד מנעולן מקצועי               

  ומיומנותו מנוצלת רק במסגרת               

מחלקת התחזוקה, דהיינו רק בחלק               

 תן היהני, בעוד שמבנייני העירייה              

  ביצוע ללהרחיב את פעילותו               

בבנייני גם תיקונים והחלפת מנעולים               

מנעולן להזמין עירייה נוספים, במקום               

  לחסוך בהוצאות. ךכו, קצועי חיצונימ              

במסגרת משלוח העובד לקורס מנעולן   4.2.2.11.2          

היה צריך לשנות את נוהלי העבודה               

ולקבוע שהמנעולן העירוני מטפל בכל               

בנייני העירייה, מה עוד שהתחשיב               

, אך הכספי מראה על כדאיות פעולה זו              

      הדבר לא נעשה.              

  : "שעה 8.2.11להלן התייחסות מנהלת אגף משאבי אנוש מתאריך       

משאבי אנוש הכשיר העובד, חזקה שהמנהלים הישירים דואגים  שאגף      

  הכללים להזמנת מנעולן חיצוני אם נדרשים עדיין כאלה".  להגדיר      

  

: "אני שמחה על 16.2.11להלן התייחסות מנהלת מוקד תפעול מתאריך       

ממצאי הדו"ח שהעלה את העובדות שלעירייה השתלם להכשיר מנעולן       

מקצועי ומקווה שמהערכת תשכיל לנצל את המנעולן לביצוע העבודה       

  שרדי העירייה".בכל מ      

  



 

  

  

    סיכום והמלצות  .5

המפרט את עבודת מחלקת התחזוקה בצורה מסודרת כמו: כפיפות  isoאין נוהל   5.1  

ארגונית, תחומי אחריות, אופן קבלת פניות, ביצוע העבודה, לוחות זמנים לביצוע     

  משימות וכו'.    

  

  'ניהול  2.04הנוגעים לעבודת מחלקת התחזוקה הוראה מס  isoשני נהלי     

 'בקרה על עבודת קבלני  5.2.01.02.04והוראה מס'  תשתיות וסביבת עבודה'    

    .בדו"ח) 4.1.6(סעיף  אינם מעודכנים –הנקיון במשרדי העירייה'     

    

 תחומי האחריות של את  עגןמנהלת אגף תכנון ואיכות להביקורת ממליצה ל    

  מעודכן.  iso מחלקת תחזוקת מבנים בנוהל    

  

  

מבוצעת  אינהקה וחזהת תחזוקת מבני העירייה במרכז העיר שבאחריות מחלקת  5.2  

 4.1.11(סעיף  'ניהול תשתיות וסביבת עבודה' 2.04הוראה מס   isoנדרש בנוהל כ    

      .בדו"ח)    

  

 קבוע את סדרי עבודת מחלקת תחזוקהמנהל אגף שפ"ע להביקורת ממליצה ל    

  יבוצעו כנדרש בנוהל. –קה באופן שכל הנושאים שבתחום אחריות המחל    

  

 עירייה לתפקיד מנעולן מקצועי ומיומנותו  ערכת העירונית הכשירה עובד מה  5.3  

, בעוד מנוצלת רק במסגרת מחלקת התחזוקה, דהיינו רק בחלק מבנייני העירייה    

שניתן היה להרחיב את פעילותו לביצוע תיקונים והחלפת מנעולים גם בבנייני     

  , במקום להזמין מנעולן מקצועי חיצוני, וכך לחסוך בהוצאות.עירייה נוספים    

  במסגרת משלוח העובד לקורס מנעולן היה צריך לשנות את נוהלי העבודה     

  ולקבוע שהמנעולן העירוני מטפל בכל בנייני העירייה, מה עוד שהתחשיב     

  .ו"ח)בד 4.2.2.11(סעיף  ., אך הדבר לא נעשההכספי מראה על כדאיות פעולה זו    

  

  של מחלקת המנעולן העירוני  כי קבועהביקורת ממליצה למנכ"ל העירייה ל    

כמנעולן עירוני מקצועי של כל בנייני העירייה, ולחייב את אבות ישמש התחזוקה     

    להשתמש בשירותיו במקום להזמין שירותים מספק חיצוני. הבית    

  
  
  
  
  
  
  
  


