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 כללי   -פרק א' 

 

 מבוא .1

( ישנם שני סוגים של "המועצה"יעקב )להלן: -במועצה המקומית באר

 עבודות חשמל:

, כגון החלפת נורות שנשרפו, קצר תועבודות אחזקה שוטפ  -  שוטף .א

 "(.עבודות אחזקה שוטפותבחשמל וכו' )להלן: "

 :עבודות אחזקה שוטפות מתחלקות לשתי רמות דחיפות

שדחיפותן אינן גבוהה, לדוגמה נורה שרופה קריאות רגילות  (1

 "(.קריאות רגילות)להלן: "

קריאות דחופות/מיידות/מיוחדת שדחיפותן גבוהה, לדוגמה  (2

 "(.קריאות דחופותקצר בחשמל )להלן: "

עבודות יזומות, למשל במסגרת פרויקטים לבניה חדשה  - יזום .ב

 "(.עבודות יזומות)להלן: " או העתקת מבנים קיימים

ביצוע עבודות אחזקה והקמת מתקני חשמל באתרי  לצורך

 : קבלניםשני  ם עהמועצה, התקשרה המועצה 

לצורך ביצוע עבודות אחזקה והקמה של מתקני  – מאור רחובות .א

חשמל לתאורת רחובות התקשרה המועצה עם קבלן חשמל ב' 

 . ₪2017 בשנת  1,624,073 -בהיקף של כ

ביצוע עבודות אחזקה והקמה של  לצורך – מוסדות חינוך וציבור .ב

התקשרה המועצה מתקני חשמל לתאורת מוסדות חינוך וציבור 

 . ₪2017 בשנת  438,438 -כעם קבלן חשמל בהיקף של 

עמדו  2017 עבודות מקבלן חשמל ג'. בשנתבנוסף, לעיתים הוזמנו 

 ₪. 138,017-ההזמנות לעבודות חשמל מקבלן זה על סך של כ
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בעבודה מול קבלני מתרכז המועצה מעסיקה "מפקח חשמל" שתפקידו 

 ות:בהחשמל, לר

החשמל לביצוע העברת הזמנות עבודה לקבלנים וזימון קבלני  .א

 עבודות.

הקבלנים החיצוניים המועסקים על ידי פיקוח ובקרה על עבודת  .ב

 המועצה בתחום החשמל. 

 אישור חשבוניות לצורך תשלום לקבלנים. .ג

 

 מטרת הביקורת  .2

עבודות מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות הבקרה והפיקוח אחר 

  קבלני החשמל.

 

 היקף הביקורת .3

 .2018חר עבודות קבלני החשמל בשנת הפיקוח אהביקורת בחנה את 

 

  .2018דצמבר  –אוגוסט הביקורת נערכה בין החודשים 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

חשמל, מפקח הבעלי התפקידים הרלוונטיים: את    ןראייהביקורת  צוות  

, מנהל מחלקת הרכש, מנהל מחלקת מלווההחשב  עוזר הגזבר, הגזבר,  ה

 . העירוניהחינוך ומנהל המוקד 

כמו כן, הביקורת עיינה במסמכים רלוונטיים שנמסרו לה במהלך 

 נסמכה בין היתר על הבאים: ו הביקורת
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 הזמנות עבודה וחשבוניות; .א

 הסכמים עם קבלני החשמל; .ב

 ועוד שורת קבצים ומסמכים רלוונטיים לביקורת. .ג

 

 מנהל אגף שפ"ע ומנהל המוקד העירוני שולבו בדוח הסופי.התייחסויות  

 

הביקורת נערכה על פי תקני הביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית ממצאים  –' בפרק 
 

 התקשרות עם קבלני חשמל

קבלן רחובות )נמצאו ליקויים באופן עריכת ההסכם בנושא מאור  .1

צוין תאריך החתימה; בכותרת ההסכם לא  (: בהסכם לאחשמל ב'

 צוינו פרטי הקבלן; בהסכם לא צוינו פרטי התמורה ותנאי התשלום.

(1.1) 

( נמצאו קבלן חשמל ב'בהסכמי ההארכה בנושא מאור רחובות ) .2

ליקויים באופן עריכתם: ההסכם מקורי הינו בר תוקף לשנה אחת 

חר בלבד, אולם ההארכה הראשונה שבוצעה היא שנתיים לא

החתימה הראשונית על ההסכם המקורי; בכותרת הסכם ההארכה 

 מצוין: "הארכת הסכם ייעוץ", על אף שמדובר בעבודות אחזקה.

(1.1) 

לא  קבלן חשמל א'במסגרת ההסכם  ,לפי המידע שהועבר לביקורת .3

 (1.2) מולאו פרטי ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים.

בודת חשמל באולם פיס לע מקבלן חשמל ג'בוצעה הזמנת עבודה  .4

 לאותו עניין. קבלן חשמל א'"מקס" בעוד שקיים חוזה עבודה עם 

(1.3) 

מבלי שנאספו  מקבלן חשמל ג'נמצאו מקרים בהם נעשתה הזמנה  .5

הצעות מחיר כנדרש; כמו כן, נמצאו הזמנות עבודה מקבלן זה שלא 

 (1.3) אושרו על ידי ועדת הרכש של המועצה.

 בקרת חשבוניות

החשמל השוטפות בתחום מאור רחובות מבוצעות ללא עבודות  .6

בקרה מקצועית מוסמכת על ידי חשמלאי מוסמך; מפקח החשמל 

הוא זה שבודק ומאשר את העבודות הנ"ל, אולם מאחר שהוא נעדר 

הסמכה של חשמלאי מוסמך, אין באפשרותו לבדוק בצורה מהימנה 

חותית ומעמיקה כי אכן בוצעו עבודות חשמל בצורה תקינה, בטי

 (2.2) ואיכותית, בהתאם לתקנים השונים.

פירוט עבודות האחזקה השוטפות בתחום מאור רחובות שביצע  .7

הקבלן במהלך החודש, המצורף לחשבוניות, זהה מחודש לחודש; 
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אולם מכיוון שפירוט עבודות האחזקה השוטפות בחשבונית לא 

משקף את העבודות שבוצעו בפועל, לא ניתן לבצע בקרה עצמית 

באמצעות החשבוניות על היקף העבודות השוטפות ולהעריך את 

 (2.2) היקף העבודות החודשי.

בנושא מאור רחובות אינו  קבלן חשמל ב'הסכם ההתקשרות עם  .8

כמו כן  ;כולל דרישה לפירוט עבודות האחזקה השוטפות בחשבונית

נמצא כי החוזה אינו מכיל דרישה לניהול יומן עבודה על ידי הקבלן, 

 (2.2) עבור המועצה.בנהל רישום של כל העבודות שבוצעו בו י

קריאות רגילות מתעכבות ולא מתבצעות במשך תקופה ארוכה. כך  .9

פניות למוקד אשר נפתחו במהלך חודשים ינואר עד  26למשל, ישנן 

טרם נסגרו, כאשר אחת הסיבות לכך   2018, ונכון לדצמבר  2018מאי  

ולכן פניות לא טופלו ולא היא שטרם הופקה הזמנת מסגרת חדשה, 

 (2.3) נסגרו.

קריאות דחופות מבוצעות ללא הזמנה חתומה כנדרש. כך למשל,  .10

עד  לן חשמל א'קבהמסגרת לנוצלו כל הזמנות  2018בחודש אוגוסט 

תום, ורק בחודש אוקטובר הופקה הזמנה חדשה. לפיכך, במהלך 

 ל א'קבלן חשמ, בוצעו עבודות על ידי 2018אוגוסט ועד אוקטובר 

מבלי שהייתה הזמנה תקפה לכך, ולכן בהתאם לכך, לא הוגשו 

עבור ביצוע  לקבלן חשמל א'חשבוניות למועצה ולא בוצעו תשלומים  

 (2.3) העבודות הללו.

כאשר המועצה מיצתה את הזמנת המסגרת   ,נמצא מקרה לא תקין בו .11

בוצעה הזמנה  ,וטרם הונפקה הזמנת מסגרת חדשה חשמל א'לקבלן 

שיפוצי   1274"עבודות חשמל בבית ספר רשבי" מתוך תב"ר    1560מס'  

 (2.3)קיץ במוסדות חינוך. 

 חשמל א'מאחר שבמהלך החודש נפתחות מספר קריאות לקבלן  .12

בעבור עבודות חשמל בודדות, על אף שאינן עבודות דחופות, והקבלן 

₪ מהמועצה,  250.80דמי ביקור בסך של  גובה בגין כל קריאה

 (2.3) המועצה משלמת כספים מיותרים לקבלן.

אינם מרוכזים בידי גורם אחד   קבלן חשמל ג'העבודות שבוצעו על ידי   .13

במועצה אשר אחראי על תחום החשמל )דהיינו מפקח החשמל|(, אלא 
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מבוזר בין מספר גורמים, לדוגמה: חיבור מבנה יביל של מחלקת 

הוזמן על ידי מנהל  –ט ושיפוץ עמודי תאורה במגרשי כדורגל הספור

 –אולמות לרישיון עסק  3-מחלקת הרכש; בדיקת תקינות חשמל ב

 (2.3) הוזמן על ידי מנהלת מחלקת הספורט של המתנ"ס.

 פניות מוקד

למרות שמפקח החשמל אמור לפקח על ביצוע העבודות, דוח ביצוע  .14

ר בסופו של יום למוקד ע"י העבודות בתחום מאור רחובות מוחז

טטוס הפניה מעודכן על ידי המוקד על פי הדיווח וסרות, יהקבלן יש

 (3.2) של הקבלן בלבד.

בתחום מאור רחובות, הטיפול בקריאות מוקד וההתנהלות מול  .15

הקבלן אינם מרוכזים בידי גורם אחד קבוע; הטיפול בקריאות 

פות בידי מפקח רגילות הינו בידי המוקד, והטיפול בקריאות דחו

 (3.2) החשמל.

מפקח החשמל אינו מטפל בפניות דחופות בתחום מאור רחובות  .16

המתקבלות בשעות הערב; מאחר שנדרש מענה לטיפול מיידי בפניות 

המתקבלות בשעות ערב, מבצע מנהל המוקד את הקריאות לקבלן. 

(3.2) 

מפקח החשמל אינו דואג לקבל מהמוקד דיווח על התקלות שטופלו  .17

לך הלילה בתחום מאור רחובות, ולכן אין לו יכולת לבצע מעקב במה

 (3.2) ופיקוח אחר כלל עבודות החשמל במועצה.

( שנפתחו במוקד 7%)  1,377קריאות מתוך    101בתחום תאורת רחוב:   .18

 (3.2) (.לא נסגרו כלל 2017 – 2016שנים 

-כשליש מהפניות בתחום תאורת הרחוב נסגרו תוך פרק זמן הגדול מ .19

 (3.2) מספר חודשים.לאחר מים, ואף י 11

אף שחל עיכוב גדול בסגירת הפניות בתחום תאורת רחוב, אשר  .20

מקורו עשוי להיות בחריגה של הקבלן מלוח הזמנים בחוזה, והחוזה 

עם הקבלן קובע כי איחור בטיפול בקריאות יגרור קנסות בגין כל 

 (3.2) שעת איחור, הקבלן לא נקנס כלל.

הדו"ח, מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת כי: "כל   בהתייחסות לטיוטת
פניות המוקד, נסגרות במסגרת תקן הזמן שהוחלט ע''י אגף שפ''ע, 
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ביחד עם הגורם המקצועי מטעם המועצה, למעט פניות שטיפולן 
מצריך זמן רב ומוגדרות כטיפול לטווח ארוך. עד כה, מבדיקה 

ז, כפי שנעשתה במהלך החדשים האחרונים, הקבלן עומד בלו''
 שנקבע בהסכם.

מתוך    153מסריקת פניות מוקד בתחום חשמל מבני ציבור נמצא כי:    .21

 (3.3) (.63%לא נסגרו כלל ) 2016-2017קריאות מוקד בשנים  208

רק כחמישית מהקריאות בתחום חשמל מבני ציבור נסגרו לאחר יום  .22

 4עבודה אחד בלבד )למרות שהתקן לטיפול בפניות רגילות היא 

 (3.3) שעות(.

בתחום מוסדות חינוך, הטיפול בקריאות מוקד, ובכלל זאת ריכוז  .23

פניות המוקד, העברתן לקבלן החשמל לטיפול, וסגירתן נמצא בידי 

מחלקת החינוך ולא בידי מפקח החשמל, שהינו הגורם האמון על 

 (3.3) ניהול ופיקוח על עבודות החשמל.

כן על אף שבפועל למחלקת חינוך אין גישה למערכת של המוקד, ועל   .24

 (3.3) ישנן פניות אשר טופלו על ידה, הן אינן נסגרות.
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 המלצות  –' גפרק 

 

 התקשרות עם קבלני חשמל

יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בהסכם התקשרות שהמועצה היא  .1

 צד לו, על מנת שההסכם יהיה ספציפי ורלוונטי.

להקפיד על הארכת במידה שהמועצה מעוניינת בהארכת חוזה, יש  .2

 ההסכם מיד בתום תוקפו, או לערוך מכרז חדש.

יש להקפיד על קיום ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים בתוקף  .3

 החתומים על ידי נותן השירותים, על מנת להבטיח הגנות למועצה.

יש להקפיד לפעול על פי נוהל הרכש של המועצה, ולקיים הליך תקין  .4

יש לאסוף את מספר  ,במסגרת זה בעת ביצוע הזמנות מספקים;

הצעות המחיר הנדרשות בנוהל הרכש, וכן לקבל את אישורה של 

 ועדת הרכש במידה שנדרש בנוהל. 

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת כי: 
"כל נושא הרכש של המועצה מול קבלנים אלו או אחרים, יבוצעו 

 מה הגזברות."בהליך תקין, לפי נהלים ידועים שפרס

 בקרת חשבוניות

למנות גורם מקצועי מוסמך אשר יאשר את כלל העבודות של קבלני  .5

החשמל, ובכלל זאת יבצע בדיקה כי בוצעו עבודות החשמל באופן 

 תקין. 

כאשר המועצה תתקשר בהסכם חדש לעבודות אחזקה והקמה של  .6

מתקני חשמל ותאורת רחובות, יש לכלול בהסכם דרישה לפירוט 

י של עבודות האחזקה השוטפת שיבצע הקבלן, וכן לניהול יומן חודש

 על ידי הקבלן. 

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת כי:  .7

, תיכלל דרישה בדבר פירוט 19"בהסכם החדש שיפורסם במהלך יוני  

חודשי של עבודות האחזקה השוטפות שיבצע הקבלן, וכמו כן ניהול 

 .יומן ע''י הקבלן"

לשפר את אופן ניהול הזמנות המסגרת כך שלא יווצר מצב בו הזמנת  .8

 מסגרת קודמת מסתיימת מבלי שקיימת הזמנת מסגרת חדשה.
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יש להימנע ממצב בו מבקשים מקבלן לבצע עבודות ללא הזמנה, גם  .9

 אם העבודה היא דחופה.

יש לבצע עבודות חשמל מתוך התקציב המיועד לחשמל בלבד, כל עוד  .10

 העבודה אינה משויכת בפרויקט אחר של המועצה.

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת כי: 
, תבוצענה הזמנות מסגרת, טרום ביצוע  2019"במהלך שנת עבודה 

 עבודות בפועל, וזאת בהתאם לאילוצי תקציב )גזברות(."
רשימת עבודות הנדרשות לביצוע במסגרת  חשמל א'להעביר לקבלן  .11

קריאה אחת, על מנת שהמועצה תחויב בגין דמי ביקור פעם אחת 

  בלבד בעבור אותן עבודות, ולא בדמי ביקור עבור כל עבודה בנפרד.

בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהל אגף שפ"ע מסר לביקורת כי: 
מתקן/  "קריאות קבלן מרוכזות ולא מחויבות בדמי ביקור, על כל

 מבנה מועצה, שאליו נדרשת עבודת אחזקת חשמל."
קריאות  14לדוגמה, בוצעו  2018הביקורת מעירה כי בחודש יוני 

בוצעו  2018, ובחודש יולי 843-ו 616למבני ציבור במסגרת הזמנות 
 .843קריאות למבני ציבור במסגרת הזמנה  18

פיקוח  יש לרכז את הטיפול בכל עבודות החשמל )דרישת העבודה, .12

 ובקרה, אישור התשלום( בידי גורם אחד במועצה.

 פניות מוקד

הדיווח על ביצוע עבודות החשמל למוקד יתבצע על ידי מפקח  .13

 החשמל בלבד ולאחר שהוא בדק שאכן העבודה בוצעה במלואה.

לרכז את הטיפול בכל הפניות המתקבלות במהלך היום בידי מפקח  .14

לן, הן קריאות רגילות והן החשמל, אשר יבצע את כלל הקריאות לקב

 קריאות דחופות.

להחליט על כללים מוגדרים מראש ובכתב בנוגע להעברת הטיפול  .15

 בפניות דחופות שמתקבלות בשעות הערב.

על מפקח החשמל לדאוג לקבל דיווח על הטיפול בפניות הקשורות  .16

 לעבודות חשמל שהתקבלו במהלך בלילה.

סר לביקורת כי: "כל בהתייחסות לטיוטת הדו"ח, מנהל המוקד מ
מנהל ומטפל בשטח מקבל און ליין ע"י תוכנת המוקד פנייה אליו 

אם צריך להזעיק כונן המוקד  smsבאפליקציה בתוספת הודעת 
מזעיק )כך זה בפיקוח ובמחלקת מים וביוב( רק שצריך להגדיר כונן 
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בנוסף המנהלים מחוברים לתוכנת המוקד דרך   .גם במחלקת חשמל
 בדות כל המחלקות."המחשב, כך עו

האם זה מכיוון  -לבחון מדוע פניות מוקד אינן נסגרות לאורך זמן  .17

שהקבלן אינו מטפל בקריאות המוקד באופן מיידי כנדרש או עקב 

 בעיה בטיפול בפניות על ידי המועצה.

על מחלקת החשמל לבצע מעקב מסודר אחר משך זמן הטיפול  .18

 במשימות שהועברו לקבלנים.

יות מוקד רבות בתחום חשמל מבני ציבור אינן לבחון מדוע פנ .19

נסגרות, והאם זה מכיוון שהקבלן אינו מטפל בקריאות המוקד 

 באופן מיידי כנדרש או מאחר שהפניות אינן מועברות לטיפול הקבלן.

מאחר שנקבע במסגרת החוזה עם קבלן החשמל בתחום מבני ציבור  .20

קנסות שניתן יהיה להטיל לוח זמנים שעליו לעמוד בו, יש לקבוע גם 

 עליו במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים.

לרכז את הטיפול בפניות המתקבלות במהלך היום בתחום חשמל  .21

מבני ציבור בידי מפקח החשמל, אשר יבצע את כלל הקריאות לקבלן, 

 הן קריאות רגילות והן קריאות דחופות.

וא זה אשר מן הראוי כי הגורם המופקד על כלל עבודות החשמל, ה .22

יתווך בין המוקד לקבלן, יעביר לקבלן את רשימת העבודות לביצוע, 

 ויקבל מהקבלן את הדוח לאחר טיפול.
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 פירוט ממצאים -פרק ד' 

 

 התקשרות עם קבלני חשמל .1

 

 ההסכם עם קבלן חשמל ב' .1.1

המועצה התקשרה עם קבלן חשמל ב' בהסכם "לעבודות  2015בשנת 

אחזקה והקמה של מתקני חשמל לתאורת רחובות, מגרשי ספורט 

"(, במסגרת מכרז פומבי מס'  מאור רחובותהסכם ושצ"פים" )להלן: "

25/15 . 

אחזקה והקמה הסכם מאור רחובות קובע כי על הקבלן לספק שירותי 

, לרבות חובות, מגרשי ספורט ושצ"פיםשל מתקני חשמל לתאורת ר

עקב פניות שהתקבלו במוקד. ההסכם אשר הועבר  טיפול בקריאות

 לביקורת חתום הן על ידי המועצה והן על ידי קבלן חשמל ב'.

נמצאו ליקויים באופן עריכת ההסכם בנושא מאור רחובות אשר הועבר 

 לביקורת:

מהותי לעניין תחולת בהסכם לא צוין תאריך החתימה; פרט זה  .א

 חוזה ההתקשרות בין הצדדים, והחלת תנאי ההתקשרות.

 ;פרטי הקבלןלא צוינו  בכותרת ההסכם .ב

 ותנאי התשלום. פרטי התמורהבהסכם לא צוינו  .ג

למעשה, הקבלן והמועצה חתומים על הסכם כללי בלבד בו לא מוגדר 

מיהו הקבלן עימו בוצעה ההתקשרות, מהי התמורה עבור השירותים, 

ומהו תוקף החוזה, כך שניתן בקלות להטיל ספק בכך שההסכם בר 

 תוקף. 

ההסכם נחתם לתקופה של שנה וכולל אפשרות הארכה בשלוש תקופות 

שנים.  4, וסה"כ לתקופה מקסימאלית של נוספות של שנה כל אחת
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לביקורת הועברו שני הסכמי הארכה של ההסכם העיקרי לתקופה שבין  

)הארכה אחת לשנה והארכה נוספת לחמישה  13.6.2019-13.1.2018

 "(.ההארכה מיהסכחודשים( )להלן: "

 :עריכתםגם בהסכמי ההארכה נמצאו ליקויים באופן 

שנה אחת בלבד, אולם ההארכה ההסכם המקורי הינו בר תוקף ל .א

, כלומר שנתיים לאחר 21.1.18הראשונה שבוצעה בו הינה מיום 

 החתימה הראשונית על ההסכם המקורי.

מצוין:  13.1.19-13.1.18בכותרת הסכם ההארכה לתקופה שבין  .ב

 "הארכת הסכם ייעוץ", על אף שמדובר בעבודות אחזקה.

 

 הסכם עם קבלן חשמל א' .1.2

המועצה התקשרה עם קבלן חשמל א' בחוזה ל"עבודות  1.11.15ביום 

אחזקה והקמה של מתקני חשמל לתאורת מוסדות חינוך וציבור" )להלן: 

 .22/15"(, במסגרת מכרז פומבי מס' הסכם חשמל מוסדי"

ההסכם אשר הועבר לביקורת חתום הן על ידי המועצה והן על ידי קבלן 

 חשמל א'

 לביקורת, במסגרת ההסכם עם קבלן חשמל א' לאלפי המידע שהועבר 

 . םמולאו פרטי ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחי

 

 התקשרות עם קבלן חשמל ג' .1.3

לעיתים התקשרה המועצה עם קבלן חשמל ג' לצורך ביצוע עבודות 

נדרשו עבודות דחופות, כאשר    .הוק-אדשל מתקני חשמל    אחזקה והקמה

לשם ביצוע  לקבלן חשמל ג'פנייה  נעשתההמועצה,  הנהלת ובהוראת

 . 2.12.18מיום  1829כך למשל, בהזמנה מס'  עבודות חשמל אלה.
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למועצה קיים נוהל רכש אשר קובע את מספר הצעות המחיר הנדרשות 

(, כמפורט "רכש נוהל"בהתאם להיקף ההתקשרות עם ספקים )להלן: 

 להלן:

היקף כספי בש"ח  מס"ד
 )לא כולל מע"מ(

מס' הצעות המחיר 
 הנדרשות 

1 0 – 1,000 1 

2 1,001 – 5,000 2 

3 5,001 – 30,000 3 

4 30,001 – 69,600 4 

 69,600מעל  5

טעון מכרז פומבי 
כחוק )ניתן לבצע 
מכרז זוטא בסכומים 

 -ל 69,600שבין 
₪ )לא כולל  347,900

מע"מ(, בכפוף 
להכנת ספר ספקים 

 כדין(

 

₪,  5,000-לנוהל הרכש קובע כי בסכומים הגבוהים מ 6כמו כן, סעיף 

 ידי ועדת הרכש.-ההצעות יובאו לאישור ובחירת זוכה על

בוצעה הזמנת עבודה מקבלן חשמל ג' לעבודת חשמל באולם נמצא כי 

פיס "מקס" בעוד שקיים חוזה עבודה עם קבלן חשמל א' לאותו עניין, 

 כמפורט להלן: 

מס' 
 הזמנה

סכום  תאריך
 בש"ח
)כולל 
 מע"מ

תאור 
 ההזמנה

סיווג 
 עבודות

 עבודות 12,694 7.6.17 812
 חשמל
 פיס באולם

 "מקס"

תאורת 
 מבני ציבור

 

החוזה עם קבלן חשמל א' אמור לתת מענה לכל עבודות החשמל 

המוסדיות המתבצעות בתחום המועצה, כך שעל המועצה לבצע את 
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הזמנת העבודה מהקבלן שזכה במכרז לביצוע עבודות החשמל הנ"ל, 

 ולא לפנות לקבלנים אחרים לשם ביצוע העבודות.

ל ג' מבלי נוסף על כך, נמצאו מקרים בהם נעשתה הזמנה מקבלן חשמ

שנאספו הצעות מחיר נוספות כנדרש. כמו כן, נמצאו הזמנות העבודה 

 שלא אושרו על ידי ועדת הרכש של המועצה. 

 ראו דוגמאות בטבלה שלהלן:  

מס 
 "ד

מס'  
 הזמנה 

סכום   תאריך 
בש"ח )לא  

כולל  
 מע"מ( 

תיאור  
ההזמנ 

 ה

מס'  
הצעות  
מחיר  
נדרש  
על פי  
נוהל  

הרכש  
של  

המוצע 
 ה

מס'  
הצעו 

ת  
 מחיר 

 בפועל 

האם  
בנוהל  
הרכש  

של  
המועצ 

ה נדרש  
אישור  

ועדת  
 רכש 

האם  
אוש 

ר  
ע"י  

ועדת  
 רכש 

  עבודות  10,850 7.6.17 812 1
  חשמל 

  באולם
  פיס

 מקס 

 לא כן 1 3

 הזנה 27,400 28.9.17 1601 2
חדשה  

מאולם  
הספור 

ט  
למחסני 

ם  
למקלט  
ולמועד 

 ונית 

 כן כן 2 3

  הזמנת 5,000 6.3.18 450 3
  גנרטור

  לבית
  עלמין
  לצורך 
 לוויה

  באישור 
  ראש 

המועצ
 ה

 לא לא 1 2

 

מהטבלה עולה כי כלל ההזמנות המפורטות לעיל בוצעו על ידי המועצה 

, ללא שנתקבלו מספר ההצעות הנדרש בנוהל הרכש של מקבלן חשמל ג'

בוצעה ללא אישור ועדת רכש, על אף  812המועצה. כמו כן, הזמנה מס' 

 על פי נוהל הרכש של המועצה. הועדהשבמקרה זה נדרש אישור 

 בקרה על חשבוניות .2
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 כללי .2.1

בטרם מבוצעים תשלומים לקבלנים, מקובל לבצע אימות של חשבון 

"(, כלומר האם פירוט העבודה חשבוניתהעסקה/חשבונית מס )להלן: "

בחשבונית משקף באופן מהימן את העבודה שבוצעה על ידי הקבלן, וכן 

האם המחירים המפורטים בחשבונית תואמים למחירים בכתב 

 הכמויות.

 :1להלן תהליך אישור התשלום שנקבע במועצה כפי שנמסר לביקורת

לאחר ביצוע העבודות על ידי הקבלן, אישור תכולת העבודה:  .א

מוסר הקבלן לגורם אשר פתח את הדרישה, חשבונית ובו פירוט 

הפעולות שבוצעו ועלויותיהן. הגורם אשר פתח את הדרישה 

חותם על החשבונית, וכך מאשר כי זו אכן העבודה שבוצעה 

 בפועל.

אישור העלויות: החשבונית מועברת להנה"ח של המועצה אשר  .ב

כל החיובים בחשבונית תואמים את המחירים בכתב  מאמתת כי

 הכמויות.

ובהנחיית  2018כי במחצית שנת  לביקורת בנוסף, מפקח החשמל מסר

יצוין כי זה  .עלויות בדיקת ואישורהחשב המלווה, הוטל עליו לבצע 

 בנוסף לבדיקה המבוצעת על ידי הנהלת חשבונות.

 

 

 מאור רחובות .2.2

 

 

מנהלת  התהליך הוא בהתאם למה שנמסר לביקורת בשיחות עם מפקח החשמל, 1

 החשבונות שמטפלת בחשבונות חשמל ומרכזת המכרזים הקודמת.
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לקבלן חשמל ות, התמורה החודשית מאור רחובבנושא בהתאם להסכם 

 מחולקת לשני חלקים: ב'

₪  41,921-בסך של כ iskRotal "T"תמורה בשיטת  - שוטף .א

 לחודש כולל מע"מ. 

על  תשלום בהתאם לכתב הכמויות של הקבלן, המשולם – יזום .ב

)מנכ"ל המועצה או מראש על ידי מנהל  חתומה ,בכתב הפי הזמנ

 חשב מלווה. וזברות המועצה מי מטעמו(, ג

הטבלה שלהלן מציגה פירוט התשלומים ששולמו לקבלן חשמל ב' עבור 

 :2017העבודות שביצע בשנת 

 סכום בש"ח סוג מס"ד

 503,052 אחזקה שוטפת –שוטף  1

 1,121,021 עבודות חדשות –יזום  2

 1,624,073 סה"כ 3

 

מפקח החשמל של המועצה בודק כי אכן העבודות בוצעו, וחותם על 

 החשבוניות באמצעות חותמת וחתימה ידנית. 

נמצאו ליקויים במנגנוני הבקרה שקשורים לאישור חשבוניות בתחום 

 מאור רחובות:

 עבודות  -העדר בקרה מקצועית מוסמכת לעבודות קבלן החשמל   .א

 מקצועית בקרה ללא מבוצעות במועצה השוטפות החשמל

 שבודק  זה  הוא  החשמל  מפקחעל ידי חשמלאי מוסמך.    מוסמכת

נעדר הסמכה של   שהוא"ל, אולם מאחר  הנ  העבודות  את  ומאשר

 מהימנה בצורה לבדוק באפשרותו איןחשמלאי מוסמך, 

 בטיחותית,  תקינה  בצורה  חשמל  עבודות  בוצעו  אכן  כי  ומעמיקה

 .השונים לתקנים בהתאם, ואיכותית

הקבלן שוטפות שביצע האחזקה העבודות פירוט נמצא כי  .ב

, זהה מחודש לחודש לחשבוניותהמצורף  ,במהלך החודש

 . נספח א'( – 12/2017-ו 01/2017)לדוגמה, חשבוניות לחודשים 
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אמנם התשלום החודשי לקבל חשמל ב' עבור עבודות אחזקה 

אולם מכיוון שפירוט עבודות האחזקה , שוטפות הינו קבוע

לא השוטפות בחשבונית לא משקף את העבודות שבוצעו בפועל,  

ת החשבוניות על היקף ניתן לבצע בקרה עצמית באמצעו

 ולהעריך את היקף העבודות החודשי. השוטפות העבודות

זאת בהמשך לכך שהסכם ההתקשרות עם קבלן חשמל ב' אינו  .ג

 כולל דרישה לפירוט עבודות האחזקה השוטפות בחשבונית.

כמו כן נמצא כי החוזה עם קבלן חשמל ב' אינו מכיל דרישה  .ד

ינהל רישום של כל לניהול יומן עבודה על ידי הקבלן, בו 

 העבודות שבוצעו בעבור המועצה.

חשוב שלמועצה   Total Riskהביקורת מעירה שגם כשמדובר ב

 יהיה מעקב ובקרה אחר העבודות שבוצעו. 

 

 חשמל מוסדות ציבור .2.3

 קבלן חשמל א'הטבלה שלהלן מציגה את פירוט התשלומים ששולמו 

 :2017 עבור העבודות שביצעה בשנת

 סכום בש"ח סוג מס"ד 

 137,000 אחזקה שוטפת –שוטף  1

 301,438 עבודות חדשות –יזום  2

 438,438 סה"כ 3

 

( כי העבודות של הקבלן 6ההסכם עם קבלן חשמל א' קובע )בסעיף 

על ידי המנהל  מראש וחתומות בכתב הזמנות פי על ורק אך"יבוצעו 

 . וגזברות המועצה"

על פי שיטת העבודה במועצה אשר נקבעה על ידי הגזבר והחשב המלווה, 

המועצה מפיקה מספר הזמנות מסגרת לקבלן, בסכומים מוגדרים עבור 

 ביצוע עבודות אחזקה שוטפות בנושאים שונים. 
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להלן דוגמאות להזמנות מסגרת שהופקו לקבלן חשמל א' במהלך שנת 

2018: 

מס'  מס"ד
 הזמנה

תאריך 
פתיחת 

 זמנההה

סכום  תאור ההזמנה
ההזמנה 
בש"ח 
)כולל 
 מע"מ(

1 616 9.4.18 
הזמנת מסגרת 

לחשמל מוסדות 
 מקבלן חשמל א'

58,000 

2 843 13.5.18 
הזמנת מסגרת 

לחשמל מוסדות 
 מקבלן חשמל א'

58,000 

בדיקת מטלטלין  19.6.18 1052 3
 82,454 בבתי הספר

טיפול בליקויי חשמל  10.10.18 1574 4
 17,500 גנ"י

 

טרם ניצול ההזמנה עד תום, יש להפיק הזמנת מסגרת חדשה על מנת 

 שהקבלן יוכל לבצע עבודות שוטפות נוספות.

בעבור עבודות יזומות לעומת זאת, מפיקה המועצה הזמנת עבודה 

 ספציפית לאותה עבודה. 

 להלן הממצאים:

קריאות רגילות מתעכבות ולא מתבצעות במשך תקופה ארוכה. כך  .א

אשר נפתחו במהלך חודשים ינואר למוקד פניות  26למשל, ישנן 

בות טרם נסגרו, כאשר אחת הסי  2018, ונכון לדצמבר  2018עד מאי  

לכך היא שטרם הונפקה הזמנת מסגרת חדשה, ולכן פניות לא 

 טופלו ולא נסגרו. 

קריאות דחופות מבוצעות ללא הזמנה חתומה כנדרש. כך למשל,  .ב

 לקבלן חשמל א'נוצלו כל הזמנות המסגרת  2018בחודש אוגוסט 

הופקה הזמנה חדשה. לפיכך,   2018  עד תום, ורק בחודש אוקטובר

קבלן , בוצעו עבודות על ידי 2018וקטובר במהלך אוגוסט ועד א

מבלי שהייתה הזמנה תקפה לכך, ולכן בהתאם לכך, לא   חשמל א'
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 לקבלן חשמל א'לא בוצעו תשלומים והוגשו חשבוניות למועצה 

 עבור ביצוע העבודות הללו. 

במצב זה עבודות מבוצעות מבלי שנעשה הליך מנהלי תקין במועצה 

שהתקבלו האישורים הנדרשים לכך מגורמי להזמנת עבודה, וללא 

 הסמכות במועצה.

 קבלן חשמל א'לתשלום מכמו כן, מאחר שלא מתקבלות חשבוניות 

עבור עבודות מסוימות שבוצעו, שכן טרם בוצעה הזמנה עבורם, 

, אשר עלול להוות קושי חשמל א' קבלןחוב להמועצה יוצרת 

 בתשלום בהמשך.

כאשר המועצה מיצתה את הזמנת נמצא מקרה לא תקין בו  .ג

המסגרת לקבלן וטרם הונפקה הזמנת מסגרת חדשה במסגרתה 

"עבודות   1560הזמנה מס' בוצעה ניתן לבצע קריאות לקבלן, 

שיפוצי קיץ במוסדות  1274מתוך תב"ר  חשמל בבית ספר רשבי"

מאחר שמדובר בעבודות חשמל שוטפות, היה על המועצה  .חינוך

חדשה לקבלן מתוך התקציב המיועד להפיק הזמנת מסגרת 

 לחשמל, ולא מתוך התב"ר.

בכל פעם שהקבלן מגיע למועצה לביצוע עבודות חשמל, הוא גובה 

 תשלום בגין דמי ביקור בנוסף לעלות העבודה עצמה.

עבור במאחר שבמהלך החודש נפתחות מספר קריאות לקבלן 

  נספח ב'(, על אף שאינן עבודות ראה עבודות חשמל בודדות )

 250.80דמי ביקור בסך של  בגין כל קריאהדחופות, והקבלן גובה 

 המועצה משלמת כספים מיותרים לקבלן. ,₪

ע"י המועצה מתבצע בשני  קבלן חשמל א'אישור ביצוע העבודות של 

 שלבים:

 כל"לאחר להסכם קובע כי  34סעיף  - אישור על ידי גורם אחראי .א

 את עליו ויחתים עבודה פירוט דף הקבלן ימלא, עבודה ביצוע

על הקבלן להחתים גורם אחראי במקום ביצוע העבודה . "המנהל

על דף יומן בו מפרט את העבודות שבוצעו במקום. לעיתים, חותם 
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מפקח החשמל בשם הגורם האחראי על דף היומן, לאחר שמגיע 

 למקום לבדוק כי בוצעו העבודות.

בעת אישור החשבונית, בודק מפקח   - אישור על ידי מפקח החשמל .ב

החשמל כי בעבור כל עבודה הכלולה בחשבונית, קיים טופס יומן 

באמצעות על החשבונית  חותם עבודה מתאים. מפקח החשמל

חותמת הנושאת את התואר "מפקח החשמל" וכן חתימה ידנית, 

 ובכך למעשה מאשר כי בוצעו כלל העבודות במפורטות בחשבונית.

קה את החשבונית שהגיש הקבלן למועצה בעבור הביקורת בד

בגין כלל עבודות האחזקה השוטפות שבוצעו  2018חודש אוגוסט 

בחודש זה, ומצאה כי אכן ישנו דף יומן חתום על ידי גורם 

 אחראי/מפקח החשמל בעבור כל עבודה שבוצעה במבני המועצה.

 

 קבלן חשמל ג' .2.4

-ל ג' על סך של כהסתכמו ההזמנות לעבודות קבלן חשמ 2017בשנת 

138,017  .₪ 

בקרה ואישור חשבוניות בגין עבודות המבוצעות על ידי קבלן חשמל ג' 

 נערכות גם הן על ידי הגורם אשר דרש את העבודה.

אישור העבודות שבוצעו על ידי קבלן חשמל ג' אינו מרוכזים בידי גורם 

אחד במועצה אשר אחראי על תחום החשמל )דהיינו מפקח החשמל|(, 

 אלא מבוזר בין מספר גורמים. להלן דוגמאות לכך:

מס' 
 הזמנה 

 פירוט ההזמנה
סכום 
 בש"ח

מי חתום 
על 

 החשבונית

284 

חיבור מבנה יביל של 
מחלקת הספורט ושיפוץ 

עמודי תאורה במגרשי 
 כדורגל

20,767.5 
מנהל 
 הרכש

420 
-בדיקת תקינות חשמל ב

 אולמות לרישיון עסק 3
2,925 

מנהל 
מחלקת 
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מס' 
 הזמנה 

 פירוט ההזמנה
סכום 
 בש"ח

מי חתום 
על 

 החשבונית
הספורט 

של 
 המתנ"ס

 

יצוין כי מעבר לעובדה שמפקח החשמל אינו חתום על החשבונית עבור 

, חתום עליה גורם אשר אינו 420העבודות שנעשו במסגרת הזמנה מס' 

 עובד המועצה באופן ישיר.
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 פניות מוקד .3

 

 כללי .3.1

במוקד העירוני מתקבלות פניות תושבים בנושאים שקשורים לעבודות 

 חשמל.  

"( קריאות המוקדהביקורת הפיקה דו"ח קריאות מוקד )להלן: "

 שנים אלהסך הכל במהלך . 2017 - 2016 שנים השנתקבלו במהלך 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,585התקבלו 

הטבלה שלהלן מציגה את הפילוח לפי סוג  חשמל.הלמחלקת  קריאות

 הקריאה:

 סוג הקריאה מס"ד 
מס' 

 הקריאות
2016 

 מס' הקריאות
2017 

גורם 
 מטפל

קבלן חשמל  0 61 חשמל 1
 ב'

קבלן  76 132 מוסדיחשמל  2
 חשמל א'

חשמל  3
קבלן  605 711 תאורת רחוב

 חשמל ב'
  681 904 סה"כ 4

 

 להלן הסבר לקטגוריות אשר בטיפול קבלן חשמל ב':

קטגוריית "חשמל תאורת רחוב" מתייחסת לתקלות  .א

 ספציפיות בעמודי התאורה ברחוב.

קטגוריית "חשמל" מתייחסת לתקלות במרכזיות  .ב

חשמל/ארגזי חשמל, אשר מספקים חשמל ותאורה לאזור 

מאחר שלא היה   2017נרחב. קטגוריה זו אינה פעילה מאז שנת  

צורך בשתי קטגוריות לסיווג התקלות בתחום טיפולה של 

 קבלן חשמל ב'.
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 קבלן חשמל ב' .3.2

לטפל בקריאות  בהתאם להסכם ההתקשרות, מחויב קבלן חשמל ב'

 יהיה כדלקמן: רגילות זמני תקן של הטיפול בקריאות רגילות ודחופות. 

שעות מרגע קבלת הקריאה ועד  48פרק זמן מקסימאלי של  .א

 להגעה לאתר.

שעות מרגע קבלת הקריאה ועד  72פרק זמן מקסימאלי של  .ב

 לסיום התיקון. 

בגין אי ההסכם עם הקבלן קובע גם שורת קנסות אשר יוטלו על הקבלן 

 עמידה בלוחות הזמנים האמורים:

 קנס פיגור מס"ד
פיגור בהגעה ל"קריאה  1

 מיידית"
₪ לכל שעת פיגור עד  400

 להגעה לאתר
פיגור במשך זמן  2

התיקון בתקלה 
 "קריאה מידית"

₪ לכל שעת פיגור עד  400
 לגמר תיקון התקלה

פיגור בהגעה ל"קריאה  3
 רגילה"

₪ לכל שעת פיגור עד  100
 הגעה לאתר

פיגור במשך זמן  4
התיקון בתקלת 
 "קריאה רגילה"

₪ לכל שעת פיגור עד  100
 לגמר תיקון התקלה

 

לביקורת נמסר ממפקח החשמל וממנהל המוקד כי על פי ההסדר עם 

-קבלן חשמל ב', ימי העבודה הקבועים שלהם במועצה הינם ימים ב' ו

ה', בהם מגיע עובד מטעם הקבלן, מקבל דו"ח מרוכז של כלל הקריאות 

הרגילות הפתוחות שהצטברו, ומטפל בהן. מפקח החשמל משגיח בזמן 

ליהן. לאחר הטיפול בקריאות, מחזיר העובד ביצוע העבודות ומפקח ע

את הדוח למוקד, בצירוף שינוי סטטוס )טופל/לא טופל/טיפול לטווח 

 ארוך(. 

במקרים הדורשים טיפול מיידי, מועברות הפניות הדחופות למפקח 

 החשמל על מנת שיבצע קריאות דחופות ויזמין את הקבלן באופן מיידי.
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ול המוקד בתחום מאור רחובות הביקורת בדקה את תהליך העבודה מ

 )תאורת רחוב(, להלן הממצאים:

למרות שמפקח החשמל אמור לפקח על ביצוע העבודות, דוח  .א

ביצוע העבודות בתחום מאור רחובות מוחזר בסופו של יום 

רות, וסטטוס הפניה מעודכן על ידי ילמוקד ע"י הקבלן יש

 המוקד על פי הדיווח של הקבלן בלבד.

מוקד וההתנהלות מול הקבלן אינם מרוכזים הטיפול בקריאות  .ב

בידי גורם אחד קבוע. הטיפול בקריאות רגילות הינו בידי 

 המוקד, והטיפול בקריאות דחופות בידי מפקח החשמל. 

החליט מפקח החשמל שלא להמשיך לטפל  2018במהלך שנת  .ג

בפניות דחופות המתקבלות בשעות הערב, ומשכך אינו מבצע 

דחופות לקבלן לשם טיפול מיידי בתקלה. באופן מיידי קריאות 

מאחר שנדרש מענה לטיפול מיידי בפניות המתקבלות בשעות 

ערב, מבצע מנהל המוקד את הקריאות לקבלן. קריאות לקבלן 

בשעות הערב מבוצעות בהתאם להערכתו של מנהל המוקד את 

רמת הדחיפות של הפנייה. במהלך תקופת הביקורת מסר מנהל 

י מאחר שאין זה מתוקף תפקידו, אין בכוונתו המוקד לביקורת כ

 להמשיך לבצע פעולה זו.

בהמשך לכך, ישנן פניות המתקבלות במוקד, אשר למוקד אין  .ד

מספיק מידע על מנת לסווג את הפנייה כרגילה או דחופה, 

ולצורך סיווגה יש לצאת לשטח ולבדוק את התקלה. מאחר 

פנייה לא שמפקח החשמל אינו מטפל פניות בשעות הערב, ה

נבדקת על ידי אף אחד, וכברירת מחדל הפנייה מסווגת כרגילה 

 ולא כדחופה.

מפקח החשמל אינו דואג לקבל מהמוקד דיווח על התקלות  .ה

שטופלו במהלך הלילה בתחום מאור רחובות, ולכן אין לו יכולת 

 לבצע מעקב ופיקוח אחר כלל עבודות החשמל במועצה.
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בתחום חשמל מאור רחובות )כולל הביקורת בחנה את קריאות המוקד 

קריאות מסוג "חשמל"( אשר הועברו לטיפולו של הקבלן קבל חשמל ב' 

קריאות מוקד מסוג "חשמל"   1,377. בסה"כ התקבלו  2017-2016בשנים  

 ו"חשמל תאורת רחוב" בשנתיים האמורות. 

הביקורת בדקה את פרק הזמן בין מועד פתיחת הקריאה במוקד למועד 

 סגירתה:

פניות  1,377בתחום תאורת רחוב, מתוך  יקת הביקורת נמצא כימבד

 :שנפתחו במוקד

 . (7%) לא נסגרו כלל מקריאות המוקד 101 .א

מקריאות המוקד הועברו לטיפול גורמים אחרים או סווגו   26 .ב

 .(2%) כלא בתחום אחריות המועצה

 . (91%קבלן חשמל ב' )קריאות טופלו על ידי  1,250 .ג

 פילוח ימי הטיפול בקריאות: מציגההטבלה שלהלן 

 קריאות ימים מס"ד
אחוז 
מכלל 

 הקריאות
1 0 86 7% 
2 1 113 9% 
3 2 93 7% 
4 3 105 8% 
5 4 107 9% 
6 5 79 6% 
7 6-10 278 22% 

8 11-
30 314 25% 

9 30-
100 47 4% 

10 100+ 28 2% 
11  1250  
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קריאה לקבלן, וכן פרק  מאחר שישנו פרק זמן בין פתיחת פנייה לבין 

זמן נוסף בין סיום הטיפול בקריאה לבין סגירת הפנייה, בדקה 

ימים.  11-הביקורת את כמות הפניות אשר נסגרו בטווח של למעלה מ

ימים, ואף  11-הגדול מ פרק זמן נסגרו תוך  נמצא כי כשליש מהפניות

 לאחר מספר חודשים. 

. הדבר עלול להעיד על כך יודגש כי ישנן גם קריאות אשר לא נסגרו כלל

שהקבלן אינו מטפל בקריאות במסגרת לוח הזמנים הנדרש על פי 

 ההסכם. 

חל עיכוב גדול בסגירת הפניות, אשר מקורו עשוי להיות בחריגה שאף 

החוזה עם הקבלן קובע כי איחור של הקבלן מלוח הזמנים בחוזה, ו

ן לא נקנס הקבל ,בטיפול בקריאות יגרור קנסות בגין כל שעת איחור

 .כלל

"כל : "ע מסר לביקורת כישפ אגף מנהלבהתייחסות לטיוטת הדו"ח, 

 פניות המוקד, נסגרות במסגרת תקן הזמן שהוחלט ע''י אגף שפ''ע, ביחד

עם הגורם המקצועי מטעם המועצה, למעט פניות שטיפולן מצריך זמן 

  .כטיפול לטווח ארוך רב ומוגדרות

עד כה, מבדיקה שנעשתה במהלך החדשים האחרונים, הקבלן עומד 

 .בהסכם בלו''ז, כפי שנקבע

הביקורת מעירה כי מאחר שאצל מפקח החשמל אין מעקב מסודר אחר 

לקבלן לבין סיום העבודה אין אפשרות לבדוק פרק זמן בין העברת פניה  

 האם החשמלאי עמד בזמנים.
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 קבלן חשמל א' .3.3

נקבע כי קבלן חשמל א' מחויב לטפל בקריאות בהסכם ההתקשרות 

 רגילות ודחופות. 

להסכם עם הקבלן ישנו מפרט טכני לעבודות במתקני חשמל  3בפרק 

את  8.1.9-ו 8.1.8ותקשורת במוסדות חינוך וציבור, המפרט בסעיפים 

 : ותתקן של הטיפול בקריאהזמני 

של קצר או נתק או  תיקון מיידי –- שעות  4  - קריאה רגילה .א

 תיקון תקלות למיניהן. 

לפי הוראה של מנהל/מוקד עירוני/  ––שעה  1/2 - קריאת פתע .ב

 מהנדס תורן. 

, הועברו כלל פניות המוקד, הן הרגילות והן הדחופות, 2016בשנת 

 למפקח החשמל. 

, בעקבות החלטת מפקח החשמל, הועברו פניות המוקד 2017החל משנת  

בתי ספר לניהול וטיפול מחלקת החינוך, ופניות נוספות בנושא גני ילדים ו

שהגיעו התקבלו ישירות במחלקת חינוך. מחלקת חינוך מעבירה את 

 הפניות לטיפולו של מפקח החשמל.

פניות בנושא מבני ציבור אחרים הועברו ישירות לאגף שפ"ע, ובהמשך 

 לטיפולו של מפקח החשמל. 

שהינן  2017-2016ו בשנים הביקורת בחנה את קריאות המוקד שנפתח

בתחום הטיפול של קבלן חשמל א' )חשמל מוסדי(. בשנתיים האמורות 

 קריאות מוקד בתחום חשמל מוסדי. 240נפתחו 

 מבדיקת הביקורת נמצא כי: 

(. בדוח מוקד של 63%מקריאות המוקד לא נסגרו כלל ) 153 .א

, ישנן פניות אשר 2018חשמל מוסדי המעודכן לחודש מאי 

 וטרם נסגרו. 2017 – 2016נפתחו לכל אורך 
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מהקריאות הועברו לטיפול גורמים אחרים או סווגו כלא  9 .ב

 (3%) בתחום אחריות המועצה

 (. 34%א' ) קריאות הועברו לטיפול על ידי קבלן חשמל 66 .ג

 

 להלן התפלגות זמני הטיפול בקריאות אלה:

 קריאות ימים מס"ד
אחוז 
מכלל 

 הקריאות
1 0-1 12 18% 
2 2-7 0 0% 
3 8-10 8 12% 

4 11-
30 13 20% 

5 31-
100 11 17% 

6 100+ 22 33% 
 100% 66 סה"כ  7

 

 להלן ממצאי הבדיקה:

אף שמספר הקריאות המועברות  ,כפי שעולה מהנתונים לעיל .א

קריאות על פני כשנתיים( רק  66לטיפול הקבלן נמוך מאוד )

נסגרו  שהועברו לטיפול קבלן חשמל א' כחמישית מהקריאות

)למרות שפניות רגילות אמורות  . לאחר יום עבודה אחד בלבד

 שעות(. 4להיסגר תוך 

פול במסגרת החוזה לא נקבעו עם הקבלן קנסות בגין איחור בטי .ב

 בקריאות. 

טיפול בקריאות מוקד, ובכלל זאת ריכוז פניות המוקד, העברתן  .ג

לקבלן החשמל לטיפול, וסגירתן נמצא בידי מחלקת החינוך ולא 

בידי מפקח החשמל, שהינו הגורם האמון על ניהול ופיקוח על 

 עבודות החשמל.
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ניתן לבצע קריאה לקבלן רק אם יש הזמנה שכאמור, מאחר  .ד

מכיוון שלעיתים חל עיכוב תקציב לניצול, תקפה בה נותר 

 רבות לא טופלו ובשל כך לא נסגרו.  בהפקת הזמנה חדשה, פניות

למחלקת חינוך אין גישה למערכת של המוקד, ועל כן על אף  .ה

 שבפועל ישנן פניות אשר טופלו על ידה, הן אינן נסגרות.
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 סיכום ומסקנות .4

 קבלני חשמל איתם היא עובדת.נמצאו ליקויים בעבודת המועצה למול 

נמצאו ליקויים בניהול ההתקשרויות עם הקבלנים, בוצעו הזמנות 

מקבלן חשמל מסוים, למרות שקיים הסכם עם קבלן אחר לביצוע אותה 

עבודה, מבלי לאסוף הצעות מחיר ומבלי להביא את ההתקשרויות 

 לאישור ועדת הרכש.

קצועית על ידי עבודות חשמל של קבלנים מבוצעים ללא בקרה מ

 חשמלאי מוסמך. כמו כן, אין תיעוד לעבודות בתחום מאור רחובות.

קריאות דרך המוקד בנוגע לתקלות חשמל מתעכבות זמן רב, ישנן 

קריאות לביצוע עבודות מבלי שקיימת הזמנה בתוקף ולעיתים מבוצעות 

 עבודות לאחזקה שוטפת של חשמל באמצעות תקציב של תב"רים.

רכזת את הקריאות בתחום חשמל מבני ציבור ובכך, המועצה אינה מ

במקום לשלם פעם אחת דמי ביקור של החשמלאי היא מבזבזת כספים 

 ומשלמת על כל קריאה ביקור נפרד.

הטיפול בפניות מהמוקד אינו מרוכז בידי בעל תפקיד אחד במועצה, אלא 

מבוזר בין בעלי תפקידים שונים )מפקח החשמל, מנהל המוקד, מנהל 

לקת החינוך( ובמקרים מסוימים הקבלן עובד ישירות מול המוקד מח

 מבלי שקיימת בקרה נוספת במועצה.

מקריאות המקוד אינן נסגרות כלל והפניות  7%בתחום התאורה 

 שנסגרות, נסגרות לאחר זמן רב.

מקריאות המוקד אינן  63% -בתחום עבודות חשמל במבנה ציבור, כ

 נסגרות כלל. 

מעקב מסודר אחר זמני הטיפול של הקבלנים ולכן לא במועצה לא מנוהל  

ניתן לדעת האם הקבלן עומד בלוחות הזמנים שנקבעו בחוזה ולא ניתן 

 לקנוס אותו.
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 קבלן חשמל ב'חשבונית עבודות אחזקה שוטפות,  –נספח א' 
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 קבלן חשמל א'עבודות אחזקה שוטפות,  06/18חשבונית  –נספח ב' 
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