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 תקציר מנהלים

בוצעה ביקורת במועצה בנושא: בדיקות בטיחות,  2017במהלך חודשים ינואר עד יוני 

 ים בגנים ציבוריים ובגני ילדים.תחזוקה ותפעול מתקני משחק

הביקורת מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה מצד הגורמים המבוקרים.  יש לציין במיוחד 

 את מזכירת מחלקת תחזוקה , גברת תמר חדד אשר סיפקה כל מידע שנדרש לביקורת.

 

 להלן עיקרי הממצאים :
 בקרה על עבודת הקבלן )מתקן גן(

דת הקבלן , לא נמצא נוהל, תכנית , שיטת עבודה , בבדיקת הבקרה הנעשית על עבו

לבקרה על עבודת הקבלן. נמצא כי טפסי הבדיקה החודשיים המגיעים מהקבלן לא 

 נבדקים ע"י מפקח מטעם המועצה עפ"י הרשום בחוזה בין הקבלן למועצה. 

בבדיקות אקראיות שמבצעת  מזכירת המחלקה על בקשות התשלום, נמצאו אי 

 ווחי הקבלן למצב בשטח.התאמות בין די

 נמצא כי לא מתבצעת בקרה בשטח על פעולות הקבלן.

קיים חשד כי הקבלן המבצע "מתקן גן" לא מבצע את הנדרש ממנו עפ"י החוזה , 

מעביר דיווחים לא אמינים, קיים חשד לזיוף /מילוי רטרואקטיבי של טפסי בדיקה. חיוב 

 חודשי.על בדיקות שלא נעשו וזיוף חתימות של הבודק ה

 ראיות לדוגמא –ראה נספח א 
 

 :מצב תחזוקתי של הגנים
בבדיקה של הגנים בשטח ,נמצאו גנים פסולים שאמורים היו לפרקם , הגנים מהווים 

 לילדי היישוב. הגנים נמצאו פעילים ללא גידור או שילוט אזהרה. מפגע בטיחותי

ל הקבלן, לא תקלות ומפגעי בטיחות המופיעים בטפסי דיווח בדיקה חודשית ש

 מטופלים בפרק הזמן הדרוש. נראו תקלות שנמשכו כחודשיים.

 ראיות לדוגמא –ראה נספח א 
 

 תקינות וסדירות כללית )נהלי עבודה והכרת החוק/תקינה(
 בבדיקה ראשונית שבוצעה , נמצא כי במחלקת תחזוקה לא קיימים נהלי עבודה .

ת תחזוקה ומזכירת המחלקה( בעלי התפקיד העוסקים בתחזוקת הגנים )מנהל מחלק

 הם ללא הכשרה /השתלמות כלשהי בתחום.

מתקני משחקים:  – 1498עוד נמצא כי ,במחלקה אין  הכרות של התקן הישראלי 

 דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

 
 תיעוד

נמצא כי תיעוד המידע המגיע מהקבלן , נשמר, חלקו בקלסרים ,חלקו בדיסקים, 

כירת המחלקה, ללא סדר, ללא מערכת מידע ממוחשבת ובחלקו במחשב של מז

 מתאימה לניהול תיק גן.

 נמצא כי המידע  לגבי בדיקות הבטיחות שבוצעו בגנים הוא חלקי וחסר . 
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 תוכנית עבודה
הוצגה לביקורת  תוכנית שידרוג לגנים , תוכנית אשר הוכנה ע"י מזכירת המחלקה.  אך 

 המוסמכים, ללא תקצוב, וללא לוחות זמנים לביצוע. תוכנית זו היא ללא אישור הגורמים

כל פעולת הבקרה והתחזוקה השוטפת נעשית ללא תוכנית עבודה שנתית /רב שנתית 

המאגדת את כל הדרוש לביצוע, לוחות זמנים לבדיקות שנתיות/תלת שנתיות לא 

 קיימים יעדים, לוחות זמנים  ותקציב  מוגדר. 

 

 ת.נגישות הגנים לבעלי מוגבלויו
המדבר על הנגשת מתקני  1498של התקן הישראלי  8פורסם חלק  2010בשנת 

 המשחקים לבעלי מוגבלויות.

 מחלקת תחזוקה לא מכירה את התקן והדרישות.

 לא נעשתה כל פעולה להנגשת הגנים.
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 כללי  

 פרופיל מועצה אזורית חבל מודיעין :

זורית באזור המרכז המשתרעת סמוך מֹוָעָצה ֲאזֹוִרית ֵחֶבל מֹוִדיִעין היא מועצה א

לערים יהוד ופתח תקווה בצפון מערב עד העיר מודיעין בדרום מזרח. המועצה 

. שמה של המועצה הוא על שם היישוב מימי החשמונאים אשר 1950הוקמה בשנת 

 נקרא גם הוא מודיעין

 

 22,000( : כ 2015מס' תושבים ) .1

 24מספר ישובים:  .2

 םדונ 127,000שטח שיפוט:  .3

 354מס' עובדים:  .4

 ליון ש"חימ 190תקציב שנתי: כ  .5

 (2015תלמידים )נכון לשנת  1500מס' ילדי גן: כ  .6

 (2015)נכון לשנת  2200מס' ילדים בי"ס יסודי :  .7

אחראי, בין יתר תחומי פעילותו, גם על הטיפול בתחזוקת המוניציפלי אגף  ה .8

וך וכן בגני מתקני משחקים ושעשועים בגני הילדים, שבאחריות אגף החינ

 . של המועצההמשחקים הציבוריים בשטח השיפוט 

 הוא ממונה הבטיחות של המועצה.המוניציפלי מר יובל לובטון מנהל האגף  .9

 250 – 2016         אש"ח 350 – 2015:  תחזוקת מתקני משחקים במועצה תקציב .10

של בעלות    1498ישראלי  בוצעו פעולות לעמידת הגנים בתקן  2015)ב  אש"ח  

 (אלף שח 100כ 

מתבצעת ע"י קבלן חיצוני והבדיקות התקופתיות של מתקני המשחקים תחזוקה ה .11

 "מתקן גן בע"מ" –

ע"י מזכירה מחלקת  במחלקת תחזוקהעל תחזוקת הגנים מתבצעת בקרה ה .12

 .תחזוקה , תמר חדד

 :כמות גני משחקים במועצה .13

גני משחקים הממוקמים בשטח ציבורי 

 בישובים

וך גני ילדים גני משחקים בת

 בישובים

56 53 
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 מטרת הביקורת

התנהלות מחלקת תחזוקה והקבלן "מתקן גן" בכל היבטי התפעול, לבדוק את  

בקרה, תחזוקה, ובטיחות  בטיפול במתקני המשחקים בגני הילדים ובשטחים 

 הציבוריים.

 

 הביקורת כללה את הנושאים הבאים:  

 ה של המתקנים בגנים. בחינת המערך המטפל בנושא האחזקה וההתקנ .א

הקבלן המבצע   ,הבחינה נעשתה על ידי מיפוי בעלי התפקידים הרלוונטיים            

 .ואחריותם

בחינת קיומה של תכנית מסודרת לביצוע בדיקות בטיחות חודשיות, שנתיות  .ב

 ותלת שנתיות למתקנים. ככל שקיימת תכנית, נבחן הביצוע מול התכנון. 

 ותיקון הליקויים. הנ"ל י לביצוע הבדיקות בחינת התקציב העירונ .ג

 בחינת המכרז והחוזה מול הקבלן המבצע "מתקן גן". .ד

, בכל הקשור מחלקת תחזוקהבחינת הממשק בין המוקד העירוני לבין  .ה

 להעברה וטיפול בתלונות והודעות תושבים על מפגעים בתחומים הרלוונטיים. 

יאות לתיקון מתקנים פגומים/ בחינת זמני התגובה של הגורמים הרלוונטיים לקר .ו

 שבורים/ מסוכנים לשימוש הציבור וזמני הטיפול במפגעים הקיימים. 

 בדיקת  אופן ביצוע הבקרה על תחזוקת הגנים. .ז

 בדיקת דיווחי הקבלן המבצע. .ח

 . המידע  תיעודאופן  .ט

 

 במהלך איסוף הממצאים הביקורת נפגשה עם הגורמים הבאים: 

 .האגף המוניציפלימנהל  .א

 .מחלקת תחזוקה מנהל .ב

 .מזכירת מחלקת תחזוקה .ג

 .  2017, יוניעד  ינוארהביקורת נערכה במהלך החודשים 
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 1498דרישות תקן 

 מתקני משחקים מדריך להתקנה ,לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

כתקן רשמי החל על מתקני  1994נקבע בשנת  1498תקן מתקני משחקים מס'  (1

רי משחקים ציבוריים. התקן מפרט את הדרישות הקשורות משחקים המוצבים באת

 להתקנה, תחזוקה ובטיחות במתקני משחקים.  

מחודש, "מתקני משחקים: מדריך  1498, נכנס לתוקף תקן 2006בחודש ינואר,  (2

"התקן"(. התקן המחודש  -להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול", המחודש, )להלן

 . אימץ את התקינה האירופאית בנושא

נגישות גני  – 1498המחודש בתקן  8נכנס לתוקפו חלק  2010בחודש פברואר  (3

 משחקים לבעלי מוגבלויות.

משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, )במהלך מועד הביקורת שונה השם ל"משרד  (4

הכלכלה"(, הכריז על התקן כ"תקן רשמי", הכרזה ההופכת את התקן לתקן מחייב. 

י, חל עליו, אין לייצרו, לייבאו, למכרו, לייצאו או דהיינו, מוצר שהתקן שהוכרז רשמ

 להשתמש בו, אלא אם הוא עומד בדרישות התקן הרשמי. 

התקן קובע כי: "בעל המתקן אחראי לתקינות המתקנים שבבעלותו ולתחזוקתם, בין  (5

אם ביצע את התחזוקה בעצמו ובין אם באמצעות מפעיל או מתחזק מטעמו". בכל 

 .ם, גני הילדים העירונייםהקשור לגנים הציבוריי

לתקן  6.1התקן מפרט את תדירות בדיקות הבטיחות שיש לבצע במתקנים, סעיף  (6

קובע כי במידה ועל פי הוראות היצרן יש לבצע בדיקות בתדירות גבוהה יותר, הרי 

שיש לפעול על פי הוראות היצרן. התקן קובע שלוש רמות של בדיקות בטיחות שיש 

 לבצען. 

 ( לתקן מתייחס לבדיקת התפקוד החודשית:  . )ב6.2סעיף  (7

 בדיקה מפורטת הבוחנת פעולה ויציבות של המתקן, במיוחד בעקבות בליה.  .א

התקן קובע כי בדיקה זו תיערך על ידי עובדיו של בעל המתקן, אשר עברו  .ב

הכשרה מתאימה על ידי מכון התקנים  או לחלופין קבלן חיצוני בעל 

 האישור המתאים.
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 ובע כי הבדיקה תכלול את הפרטים הבאים: התקן ק .ג

 

 הפרט הנבחן פגמים אפשריים

 מבנה כללי    היעדר חלקי מבנה: סדקים, שברים וכדומה.  

)חלקים קבועים 

 ואחרים(  

היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה,   היעדר אמצעי 

 הבטחה מפני התרופפות.  

 אמצעי חיבור  

ם בתנועה   היעדר חומר סיכה במסבים, פג

 )חופש יתר או היתפסות(.  

 חלקים נעים  

 שרשראות   אי תקינות החיבורים ושחיקתם.  

חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני 

 הקרקע.  

 יסודות  

כיסוי משטחים  היעדר כיסוי מספיק, אי ניקיון הכיסוי.  

מתחת למתקנים 

 ובסביבתם  

 חבלים   השחתה.  

 ושילוט  סימון    

הגנה מפני יציאה    

 לכביש  

 

 בדיקה שנתית:  -. )ג( לתקן מתייחס לבדיקה השנתית העיקרית6.2סעיף  (8

התקן מציין כי הבדיקה השנתית העיקרית נועדה לקבוע את רמת הבטיחות  .א

הכוללת של המתקן, היסודות ופני המשטחים. הבדיקה השנתית תבוצע 

 .  חודשים לכל מתקן 12במרווח זמן של 

 

התקן קובע כי בדיקה שנתית עיקרית תיערך על ידי אנשים "בעלי כישורים".  .ב

 לצורך תקן זה אדם "בעל כישורים" הוגדר כ: 

מהנדס מכונות רשוי או מהנדס אזרחי רשוי, אשר הוכשר במכון  (1

 התקנים הישראלי לערוך את הבדיקות השנתיות. 

ה על ידי מעבדה מאושרת. )מכון התקנים או מעבדה אחרת שאושר (2

 הממונה על התקינה(. 

בדיקה תלת  -)ג( לתקן מתייחס לבדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת  6.2סעיף  (9

 שנתית: 
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בהתאם לתקן יש לבצע בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת  .א

לשלוש שנים. נכון למועד הביקורת הגוף היחיד המוסמך לבצע בדיקה 

 תלת שנתית הינו מכון התקנים הישראלי. 

תקן מגדיר כי מעבדה מאושרת הינה מכון התקנים, או גוף אחר אשר ה .ב

הוסמך על ידי הממונה על התקינה לבדוק התאמת מתקנים ולתת תעודת 

 בדיקה על כך. 

 בחינה חזותית שגרתית:   (10

עודכן התקן ונוספה החובה לבצע בחינה חזותית  2009בחודש יולי,  .א

רם במעשי השחתה, שגרתית, המאפשרת זיהוי של גורמי סיכון שמקו

 תנאי שימוש או מזג אוויר. 

.)א( אשר הוסף לתקן קובע כי גורמי סיכון יכולים להיות חלקים 6.2סעיף  .ב

 שבורים במתקן או שברי בקבוקים. 

במגרשי משחקים בהם שימוש מסיבי או שנעשים התקן קובע כי: " .ג

 .". יומית -בהם מעשי השחתה, אפשר שיהיה צורך בבחינה יום

קן בין הנושאים שיש לבחון בבחינה חזותית הם: ניקיון, בהתאם לת .ד

מרווחים בין הציוד לבין הקרקע, גימור פני השטח שעל הקרקע, יסודות 

 חשופים, שפות חדות, חלקים חסרים, בליית יתר ושלמות מבנית. 

 התקן אינו קובע את תדירות הבחינה החזותית השגרתית.   .ה

 תיקון פגמים וליקויים:   (11

תקן קובע כי במקרה בו הבדיקה מגלה פגם חמור העלול ל 7.2סעיף  .א

לסכן את המשתמשים במתקן יש לתקנו בלא דיחוי. אם הדבר בלתי 

 אפשרי, יש להבטיח שלא יעשה שימוש במתקן עד לביצוע התיקון. 

התקן קובע כי במקרה בו יש להרחיק מהגן חלק ממתקן על מנת  .ב

ון או חלקי היסודות לתקנו, הרי שיש להרחיק גם את כל אמצעי העיג

שנותרו בקרקע, או שיש להגן על החלקים הנותרים על מנת למנוע 

 גישה. 
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 עובדים:   (12

לתקן קובע כי עובדים המבצעים משימות הקשורות לבטיחות,  8.2.2סעיף . .ד

כגון: בחינה, תיקונים ותחזוקה יהיו בעלי כישורים רלוונטיים ובעלי הכשרה 

ורשים הסמכה מיוחדת )חשמלאים, רתכים והסמכה מתאימים במקצועות הד

 וכו'(.  

 תיעוד:   (13

לתקן קובע כי יש לשמור את כל הרשומות הנוגעות לתיעוד  8.2.3סעיף . .א

 הפעולות שננקטו במסגרת ניהול הבטיחות. 

 בהתאם לתקן על התיעוד לכלול:  .ב

תעודות בחינה ותעודות  (1

 בדיקה; 

 הוראות בחינה ותחזוקה;  (2

 הוראות תפעול;  (3

של המפעילים  רשומות (4

 )יומן(; 

מסמכים מיוחדים הנוגעים  (5

 לתקן. 

 

 אמצעי בטיחות כלליים:   (14

לתקן קובע אמצעי בטיחות כלליים לאתרים בהם מותקנים  8.2.4סעיף . .א

 מתקנים: 

במגרש המשחקים יהיה שלט, )סמל או איור(, המציין את מקומו " (1

של אמצעי התקשורת הקרוב ביותר להזעקת שירותי חירום וכן 

ספר טלפון אליו יש להתקשר כדי לדווח על נזק שנגרם מ

 .". למתקן

הכניסה היציאה ומסלולי החירום אל מגרש המשחקים וממנו, " (2

המיועדים לשימושם של הציבור ושל שירותי החירום, יהיו 

 ". נגישים ונקיים ממכשולים
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 נהלים:  (15

התקן קובע חובה להימצאותם של נהלים זמנים כתובים, הדנים  .א

 במקרה של תאונות, שריפות וכדומה.  צעים שיש לנקוטבאמ

מידע על תאונות, שיובא לידיעתו של המנהל יירשם בטופס שיכלול  .ב

 פרטים אלו: 

 תאריך התאונה והשעה;       (1

הגיל והמין של הקורבן בתאונה ותיאור הבגדים, לרבות       (2

 נעליים; 

 המתקן המעורב;       (3

מספר הילדים שנכחו באתר בעת  (4

 אונה; הת

 תיאור התאונה;  (5

תיאור הפציעה לרבות חלקי גוף  (6

 שנפגעו; 

 הפעולה שננקטה;  (7

 הצהרות של עדי ראיה;  (8

כל שינוי שנעשה במתקן בעקבות  (9

 התאונה. 

   

 תחזוקה שוטפת:   (16

כדי להפחית את מספר התאונות, יבטיחו הבעלים או המפעיל " .א

וכן את קביעתו של לוח זמנים נאות לפעולות תחזוקה סדירות, 

יישומו וקיומו. הדבר יעשה מתוך התחשבות בתנאים מקומיים 

ובהוראות יצרן... בלוח הזמנים תצוין רשימת הרכיבים שיש 

 ". לתחזק, ויפורטו נהלי הטיפול בתלונות לקוחות ובמקרי תקלה.

"...התחזוקה שוטפת של מתקני מגרש לתקן קובע:  8.2.6סעיף . .ב

י מניעה שיקיימו המשחקים ושל המשטחים תתבסס על אמצע

 : את רמת הבטיחות והביצועים שלהם, אמצעים כאלה יכללו

  הידוק אבזרי חיבור; (6

  חידוש צבע וחידוש טיפולי גימור; (7

  הולם; תחזוקה של משטח בולע (8

  סיכת מסבים; (9

  ניקוי; (11

סילוק זכוכית שבורה או  (11

  מזהמים אחרים;

  תחזוקת אזורים פתוחים. (12
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 תחזוקה מתקנת:   (17

תחזוקה מתקנת תכלול אמצעים לתיקון פגמים, או לחידוש  התקן קובע כי .א

 רמות הבטיחות הדרושות של מתקנים, ובין היתר: 

 החלפת אביזרי חיבור;  (1

 ריתוך או חידוש ריתוך;  (2

החלפת חלקים בלויים או  (3

 פגומים; 

החלפת חלקים מבניים  (4

 פגומים. 

   

 נגישות בעלי מוגבלויות  (18

 הן אלה: 1498של סדרת התקנים ת"י  8מטרות חלק 

 לקבוע דרישות כלליות לאתרי משחקים; א.

לאפשר לילד עם מוגבלות, נגישות רציפה עד לפתחי מתקני משחקים שונים,  ב.

ולחלקם אף לתוכם, בכל אתר משחקים ציבורי שתקן זה יחול עליו. כל זאת כדי 

ל שיוכל לחוות משחק, בילוי והנאה דומים לאלה שחווים ילדים ללא מוגבלות, והכ

 תוך השתלבותו עם שאר הילדים המשתמשים במתקנים;

לאפשר לאדם עם מוגבלות המלווה ילד באתר משחקים לתת עזרה לילד ולפקח  ג.

 עליו.
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 ממצאים  

 רקע כללי  

, המוניציפלי  במועצה  , הינה אחת ממחלקות האגףתחזוקה מחלקת  .1

 האחראית על תחזוקת מתקני משחקים 

 וגני הילדים.וריים בגנים ציב            

 כלהמחלקה אחראית על בדיקות הבטיחות והתחזוקה השוטפת של  .2

 במועצה.המתקנים 

כל פעולות התחזוקה והבדיקות התקופתיות מבוצעות , חלקההמלדברי מנהל  .3

 ע"י קבלן חיצוני.

 תמר חדד. –כל פעולות הבקרה מבוצעות ע"י מזכירת המחלקה  .4

מנהל האגף ומנהל המחלקה מסרו לביקורת כי בדיקות הבטיחות מבוצעות  .5

בהתאם להוראות התקן וקיימת הקפדה על מועדי הביקורת, סוג הביקורת, 

 )חודשית, שנתית, תלת שנתית(, והנושאים שיש לבחון בכל ביקורת רלוונטית. 

 

 

 

 אדם  -כח   

עובדים מועסקים   לא קיימיםעובדים במשרה מלאה,   12במחלקה מועסקים  .1

 בכל הקשור לתחזוקה 

 כל פעולות התחזוקה מבוצעות ע"י קבלנים.ובטיחות מתקנים.              

להלן רשימת העובדים העוסקים בתחום הנבדק, בהתאם לטבלת כח האדם  .2

 שנמסרה לביקורת על ידי 

 מנהל המחלקה:             

, לא קיים 2017סיים תפקיד במאי יובל לבוטן , מר– מנהל האגף .א

 .מחליף כרגע

 .יאיר מעטוףמר ,  מנהל מחלקת תחזוקה .ב

 ., תמר חדדמזכירת מחלקת תחזוקה .ג

ה לבדיקת חודשית עבר הסמכ,משה מפעי :.   העובד בשם 10 -עובדים .ד

 של מתקני משחקים אך לא עוסק בכך בתחום עבודתו במחלקה.
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: בחינה, התקן קובע כי עובדים המבצעים משימות הקשורות לבטיחות, כגון .3

תיקונים ותחזוקה, יהיו בעלי כישורים רלוונטיים ובעלי הכשרה והסמכה מתאימים 

כל עבודות האחזקה במקצועות הדורשים הסמכה מיוחדת, )חשמלאים, רתכים וכו'(.  

 מבוצעות ע"י קבלן, עובדי המועצה לא  מטפלים בתחזוקה של הגנים.

וונטיים לנושא הנבדק, להלן הביקורת בחנה את הסמכות העובדים הרל         

 הממצאים: 

לכל העובדים לרבות מנהל המחלקה ,מזכירת המחלקה האחראית  .א

הי /ידע הבלעדית על הבקרה של גני המשחקים אין הכשרה כלש

 כלשהו בנושא גני המשחקים, לא ביצעו השתלמות בנושא.

 מזכירת המחלקה , לומדת לבד, תוך כדי עבודה את הנושא. .ב

 ונים/תחזוקה/בחינה מבוצעים ע"י הקבלן "מתקן גן"כל פעולות התיק .ג

 

 

 

כי מנהל האגף המוניציפלי לא דאג להכשרת עובדים  הביקורת מעירה

ולא מבצע בקרה על עבודת  במחלקת תחזוקה בנושא תחזוקת גני המשחקים

מזכירת המחלקה מנהל המחלקה והמחלקה בתחום גני המשחקים. 

השתלמות/הכשרה קה לא עברו עדית על כל נושא התחזוהאחראית הבל

 .שאכלשהי בנו

 

 תקציב  

להלן תקציב המחלקה, בכל הקשור לתחזוקה ובדיקה של מתקני משחקים בגני 

 שעשועים ומוסדות חינוך: 

 התקציב כולל בדיקות בטיחות ותחזוקה שוטפת של המתקנים.

 

 השנה/ סעיף     2016 2017  

אלף שח 250 אלף שח 350   
 אחזקת מתקנים בגני

 שעשועים 

עמידה של הגנים לצורך ₪ אלף  100-הוקצה סכום של כ 2015במהלך שנת              

 . בבדיקת מכון התקנים
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ודוח מבקר המדינה בנושא בו הוצגו הליקויים  2003יש לציין כי התקן קיים משנת 

 .2008הרבים בטיפול בגני המשחקים ,פורסם בשנת 

 כנית עבודהת

י אחראי להכנת תוכניות העבודה של האגף. תוכנית העבודה מנהל האגף המוניציפל

הקיימת במחלקה בנושא אחזקת מתקני משחקים הוכנה ע"י מזכירת המחלקה יחד 

עם מנהל האגף כוללת עבודות תיקון והתקנה של מתקני משחקים בגנים הציבוריים. 

טח הנתונים, המהווים בסיס להכנת התוכנית, נאספים בחלקם במהלך סיורים בש

של מחלקת תחזוקה הנתונים  בחלקם מתקבלים מהתושבים באמצעות תלונות, 

המופנות למוקד העירוני, ובחלקם מגיעים מפניות של תושבים, כלל עבודות האחזקה 

עם תקציב לתוכנית עבודה  תורגמההנדרשות בכל גן ציבורי והעלויות המשוערות 

 שיפוץ לכל גן ןגן במועצה.

 

בנוהל, אין  יך הכנת תוכנית עבודה אינו מעוגןהביקורת מעירה, שתהל

ת יצוע שינויים במהלך השנה. התוכנית ואין הליך לבתיעוד לאישור התוכני

אינן כוללות יעדים עפ"י רבעונים, חסרים קריטריונים לבחירת עבודות 

לביצוע, ואין בהן סדרי עדיפויות כתובים לרכישת מתקנים בהתאם לגיל 

 תאם למצבם הבטיחותי. המתקנים הקיימים או בה

שנתית ולשפר -מלץ להכין נוהל בנושא הכנת תוכנית עבודה שנתית ורבמו

 הגדרות יעדים, סדרי עדיפות וכיו"ב. שתכלולת, כך את התוכנית הקיימ

 

 נהלים 

נהלים כלשהם הקשורים לתחזוקת גני קיבלה לידיה לא הביקורת  .1

 המשחקים.

ה מסרו כי לא קיימים נהלים כלשהם מנהל המחלקה ומזכירת המחלק            

 .בנושא תחזוקת גני המשחקים

 בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: אמור לכלול הנוהל  .2

התייחסות לסוגי הבדיקות של מתקני המשחקים בהתאם להוראות התקן.  .א

)בדיקת התקנה/ העתקה, בדיקה חודשית, בדיקה שנתית ובדיקה תלת 

 שנתית(. 

 והאחראים על הטיפול בהם. הגדרת סוגי הליקויים  .ב
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 אופן התיעוד של הבדיקות ופעולות התחזוקה בכל אחד מהמתקנים.  .ג

 סוג השילוט שיש לקבוע בכל גן משחקים המכיל מתקני משחק.  .ד

 אופן התיעוד של תאונות שאירעו במתקני המשחק, ככל שאירעו.  .ה

הדוחות התקופתיים שיש להפיק בכל הקשור לנושא הנבדק, ומי האחראי  .ו

 הפקת הדוחות השונים.  על

 תהליך הטיפול בתקלות בנושא בטיחות מתקני משחקים.  .ז

 

על כך שלא קיימים נהלים בנושא תחזוקת גני המשחקים,  הביקורת מעירה

 ק של מזכירת המחלקה.ודה מתבצעת עפ"י ידע כללי לא מספהעב

 

 גן בע"מ  ".  ,  "מתקןהמבצע בדיקת הקבלן

קבלן  באחריות מבוצעת  ית והתלת שנתית ,השנת בדיקת הבטיחות החודשית .א

 .  חיצוני " מתקן גן בע"מ"

 – אלבלה וג'וני     שם טובבדיקה חודשית מבוצעת ע"י עובדי החברה טל   .ב

 .לשניהם יש הכשרה מתאימה

בועז יעקובי  מ.ר    בדיקה שנתית מבוצעת ע"י קבלן משנה "לשחק על בטוח" .ג

630.10.10  

 .י מכון התקניםבדיקה תלת שנתית מבוצעת ע" .ד

 כל הבדיקות הנדרשות הן באחריות הקבלן "מתקן גן" . .ה

 

  

הקבלן מעביר למועצה )מזכירת מחלקת תחזוקה( דיסקים בהם נמצאים 

 טפסי בדיקה חודשית סרוקים.

 אים הבאים:של הדיסקים נמצאו הממצמבדיקה 

עולה חשד למילוי פיקטיבי, מילוי טפסי בדיקה בדיעבד וזיוף חתימה  .1

 ודקים טל וג'וני.של הב

החתימה של טל על טפסי הבדיקה היא לא חתימתו המקורית. כפי  .2

 שנראתה באחד מדפי הבדיקה בה רשם הערה וחתם.

מילוי הטפסים נעשה בצורה מחשידה ,רישום חפוז שנראה כי נעשה  .3

  ולא ע"י  הבודק החתום לכאורה. בדיעבד

 מילוי טפסים  ואח"כ מחיקה ותיקון.   .4
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לקה טפסי בדיקה שנתית מחודש אוגוסט , טפסי הקבלן שלח למח .5

בדיקה בדומה לבדיקה חודשית ועליה רשום בדיקה שנתית ועליה 

 אשר לו קיימת הסמכה לבדיקה חודשית בלבד.חתום ג'וני. 

בדיקה שנתית היא במתכונת שונה מבדיקה חודשית והיא תבוצע ע"י 

לבדיקה מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי. ולא ע"י בודק עם הסמכה 

 חודשית

 

פעולות  בקרה על  ית לא נעשלא קיימת בקרה ,כי  הביקורת מעירה

 הקבלן, אמינותו ואמינות הטפסים שנשלחים למחלקה.

טפסי הבדיקה החודשיים אמורים להיות מפוקחים ע"י מפקח מטעם 

הדבר לא המועצה אשר אמור לחתום בכל חודש על טפסי הבדיקה.  

 מבוצע

    על  דיווחי   מבצעת בעיקר בקרה כספיתמזכירת המחלקה  יש לציין כי        

    הקבלן בעת דרישת התשלום שהוא מעביר ודורשת הסברים לאי         

 ההתאמות אשר נמצאות אך לא נעשה פיקוח מעבר לכך.        

נים פסולים / בדיקות הקבלן מעת לעת מעביר דרישה לתשלום עבור ג

 אשר לא ביצע

 

 קבלן "מתקן גן"התקשרות עם ה

)מכרז זוטא מכרז  המועצהפרסמה   28/12/15מבדיקת הביקורת עולה כי ביום  .1

לביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים לבחירת חברות, ( 36/2015מס' 

מבדיקת הביקורת את נוסח המכרז  במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים במועצה

 רשאים להשתתף בו.  נמצא כי הוא תואם את הוראות התקן בדבר תנאי הסף ל

 בשבט ג"כ ,שלישי מיום 21 'מס המניין מן מליאה ישיבת פרוטוקולבהתאם  .2

 הוגשה 2.2.16 ,ו"תשע

 נעשה עפ"י החוק.יש לוודא כי המכרז   .הצעה אחת והיא הזוכה           

נחתם בתאריך לביקורת הוצג החוזה בין הקבלן למועצה.  עפ"י החוזה  .3

 ה.ותוקפו למשך שנ 24/2/2016

שנים במידה  3ממחלקת גזברות נמסר כי החוזה מתחדש אוטומטית עד 

 ולא מקויים מכרז חדש....
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  המידעתיעוד 

 של מזכירת  האישי במחשבהרישום והמעקב אחר הפעולות הננקטות נעשה  .4

 המחלקה המרכזת את 

 הנתונים            

ון תיעוד הדיווח על התקלות שהתקבלו במוקד העירוני ופעולות התיק .5

 והתחזוקה שנעשו במתקנים. מבוצע 

 . של המועצה בתוכנה יעודית             

 

כי התיעוד המבוצע במחשב של מזכירת המחלקה לא תקין,  הביקורת מעירה

לא קיים גיבוי למידע, המידע לא נשמר בצורה מאורגנת, לא מנוהל תיק לכל 

 גן,

שנתיות ותלת שנתיות ,  לא קיים מידע מסודר לגבי תאריכי בדיקות חודשיות, 

 תחזוקה, תאונות.

 

לנהל את המידע במבנה של תיק לכל גן בו ירוכזו כל  הביקורת ממליצה

ול פעולות התחזוקה של הגן. הביקורת ממליצה לרכוש תוכנה יעודית לניה

 .תחזוקת הגנים 

הביקורת ממליצה לבדוק מול עיריות/מועצות אחרות אפשרות לקבל מהן 

 מערכת כזו.

 

 קה מדגמית של בדיקות בטיחות בגני משחקים  בדי

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית למתקנים המוצבים בגנים הציבוריים ברחבי  .1

 גנים. 20ב . במסגרת הביקורת נערך ביקור פיזי המועצה

 

 מהבדיקה עולים הממצאים הבאים: .2

 במספר גנים לא קיים שלט עם שם הגן. .א

ת האחרונה בכל הגנים רשום בשלטים כי הבדיקה השנתי .ב

 2015בוצעה ב 

 לא נראה כי בוצע סינון בחודשים האחרונים. –מצעי חול  .ג
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גנים פסולים עם מפגעי בטיחות נמצאו פעילים ללא שילוט  .ד

 אזהרה וללא חסימה.

 במהלך גנים אשר נפסלו בבדיקה השנתית האחרונה  ) 5קיימים 

 (. הגנים עדיין לא פורקו ונמצאו פעילים .  2016

 הגן הפסול  

 -שבעת המינים )ממוקם באמצע כיכר –אחיסמך  1

 (פרוק והעברה

 לפירוק(-)לא עומד בתקן – הגפן –גמזו  2

 (,לפירוק() גן ישן לא עומד בתקן–גמזו הרחבה  3

 )מצע סומסומית לא תקין( -תרשיש   –נופך  4

 לא עומד בתקן –ליד המזכירות  –בית נחמיה  5

 

 

 

 ,אין בדיקה שנתית בתוקף,גני משחקים  108מתוך   42ל  .ה

 אין תיעוד מתי בוצעה בדיקה תלת שנתית. .ו

הביקורת מעירה על כך שקיימים מפגעים בטיחותיים בגנים הציבוריים 

. ידית את הגנים הפסוליםסכנה ממשית לילדים  , יש לפרק מ המהווים   

 

  תאונותבטיפול 

אמצעים התקן קובע חובה להימצאותם של נהלים זמנים כתובים, הדנים ב .1

 שיש לנקוט במקרה של תאונות, 

שריפות וכדומה.   מידע על תאונות, שיובא לידיעתו של המנהל יירשם          

 בטופס מיוחד.

 

מתקיים מעקב  קיים נוהל, לא קיים טופס ,לא כי לא הביקורת מעירה            

 אחר תאונות, ולא מבוצע 

 .תאונות תיעוד ותחקור            
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 בר של מתקני משחקיםאחזקת ש

אין הגדרה של דחיפות התיקון, של רמת הסיכון של המפגע ושל תאריך היעד  .1

 לתיקונו. 

 .אין תיעוד מסודר של התיקונים שבוצעו .2

 לא קיים יומן תיעוד לעבודות שמבוצעות. .3

  להגדיר רמות סיכון וסדרי עדיפויות לביצוע תיקונים, כולל קביעת תאריכי יעד יש

 . לסיום כל עבודה

  לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים. יש 

  להגדיר בנוהל שיטת העבודה, שתכלול רישום פרטי כל עבודה וביצועה וכן יש

 מעקב אחר ביצוע העבודות. 

מבדיקת תקלות הנרשמות בדוחות הבדיקה החודשיים נמצא כי קיימת 

  47תקלה בטיחותית בגן מספר 

 הדיווח על התקלה.   אשר טופלו רק לאחר כחודשיים מיום 52ובגן  

 

 על כך שלא מבוצעת בדיקה של ממצאי הבדיקה  הביקורת מעירה

 מטופלות תקלות החודשית ולכן לא

 המדווחות ע"י הבודק בזמן .

 

 טיפול בפניות שהופנו למוקד העירוני

מזכירת מחלקת תחזוקה אחראית  על הטיפול בתלונות הציבור. היא מנתבת  את 

העירוני לקבלן המבצע. התלונות הנוגעות למתקני  הפניות המתקבלות מהמוקד

משחקים מופנות אל מנהל מחלקת תחזוקה, כאשר מזכירת המחלקה בודקת אותן, 

קובעת את דחיפותן ומטילה על הקבלן לטפל בהן. המזכירה מזינה למחשב את 

הפרטים הנדרשים, מפיקה דו"חות לפי דרישה, וכשהקבלן מדווח על סיום הטיפול 

היא סוגרת אותה, דהיינו: מדווח למוקד על סיום הטיפול. מבדיקת הביקורת בתלונה, 

עולה שאין נוהל עבודה כתוב המסדיר את עבודת מחלקת תחזוקה מול המוקד 

 העירוני. מומלץ להכין נוהל. 

בבדיקה שנעשתה במערכת הממוחשבת של המוקד העירוני נמצא כי ניתן מענה 

 לתלונות המגיעות   

 טובהבצורה  ידע מגיע למזכירת המחלקה ומטופל מהתושבים. המ
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  לטפול קביעת תקני זמן

לא קיימים תקני זמן הרשומים באמנת השירות של המועצה. עם זאת קיימים 

 .שעות לטיפול בתלונה 48הגדרת זמן של מערכת המוקד העירוני ב

 תקני זמן: 3לעניין מתקני משחקים, מומלץ לקבוע   

מתקן שיש לתקן או להחליף בו חלק בתוך    –מתקן שבור         

 יום אחד, כיוון שרמת הדחיפות היא קריטית והסיכון גבוה.

ימים, כיוון שרמת  4מתקן שיש לפרק ולתקן בתוך   –תיקון -מתקן בר 

 הדחיפות אינה קריטית והסיכון נמוך.

מתקן חסר, שיש להתקין במשך השנה בהתאם    –מתקן חדש         

 בודה ולהקצאה התקציבית.לתוכנית הע

   

 על כך שלא קיים נוהל המסדיר את אופן הטיפול בתקלות. הביקורת מעירה

לא נמצא מסמך המסביר או מגדיר את תקני הזמן, את מידת הסיכון או 

 הדחיפות בתיקון וכו'. 

 ולעדכן את הקבלן.בנוהל עבודה מומלץ לקבוע קריטריונים אלה 

 

 

 

 

 

 נגישות בעלי מוגבלויות

סעיף לא מודעים לקיומו של  ,תחזוקה , מחלקתכי במועצה הביקורת מעירה

  המחייב 1498 קן בת 8

ומכאן שלא בוצעה כל פעילות  הנגשת גני משחקים לבעלי  מוגבלויות 

 במועצה ובמחלקה לקידום הנושא.

מנהל האגף המוניציפלי לוודא הכרה של התקנים ומימוש הדרישות עפ"י על 

 התקן
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 ם סיכו
 

מזכירת המחלקה ,תמר חדד, עושה ככל יכולתה בבקרה על עבודת 

בעיקר עקב חוסר ידע  וחוסר  הקבלן אך עבודתה לא מספקת,

 מעורבות של המנהלים.

צורך במעורבות המנהלים בתחום כתיבת נהלים ותוכנית קיים 

 עבודה, על מנת לבצע בקרה אפקטיבית בנושא.

 

 נושאים הדרושים טיפול:

 

 מפגעי בטיחות בגנים פסולים. ופן מיידי שלסילוק בא .1

 בקרה על עבודת הקבלן .לבקרה  בניית מערכת  .2

 הגברת הידע בנושא בקרב העוסקים במלאכה)השתלמויות( .3

 .1498תקן  ישראלי עמידה מלאה ב .4

 נהלים במחלקה. כתיבת .5

 )תיק גן( .תיעוד מסודר למידע .6

 חשד לחוסר אמינות של הקבלןטיפול  מול הקבלן לגבי :  .7

 המבצע "מתקן גן".

 תוכנית עבודה . כתיבת  .8
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  ראיות לדוגמא– ספחיםנ

 

 חתימות שונות של אותו בודק( 2)  טל  חתימה של הבודק
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ג'וני על בדיקה שנתית ) ללא הסמכה  חתימה של הבודק

 מתאימה(
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 גן פסול שנמצא פעיל –מזו הרחבה ג
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 הרחבה , גן פסול פעיל בשטח-אחיסמך 
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 נופך ,תרשיש גן פסול פעיל בשטח

 

 


