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עיריית רעננה
מינהל רכש ולוגיסטיקה,

סיכום תכנית עבודה – 2015

יעדים מינהל רכש ולוגיסטיקה:
מתן שירות ומענה לוגיסטי לכלל צרכי ואירועי העירייה ,תחזוקת
כלל רשת הדרכים והתמרורים בעיר ותחזוקת כלל מבני העירייה
ומבני מוסדות החינוך בעיר .ביצוע רכש מקצועי ,חסכוני ואמין,
ניהול האינוונטר העירוני ומחסני הציוד ,אחזקה שוטפת וניהול של
כל מכלול כלי הרכב המשמשים את העירייה ובדיקות בטיחות
רלוונטיות .מתן מענה לתשתיות וציוד תקשורת טלפוניה ושימוש
מושכל במשאב החניה .כל זאת תוך מקצועיות ,יעילות ,חדשנות
בשיטות עבודה והתייעלות כלכלית ,תוך הגדרת היעדים ,כימות
המדדים ובקרה תמידית ושוטפת העומדים כמטרות על במהלך כל
פעילות האגף ,תוך הטמעת היעדים העירוניים של שיפור במתן
שירותי תשתיות ,קידום נושאי הקיימות והתייעלות ארגונית.

מטרות מינהל רכש ולוגיסטיקה:
ניהול הרכישות של הרשות המקומית ,האינוונטר (המצאי) העירוני ומחסני הציוד
בהתאם לתקנות משרד הפנים ונהלי ה ISO -העירוניים.
 .1.1רכש איכותי וחסכוני – ריכוז צרכי לקוח ורכישת ציוד מתחומים שונים לכל
מוסדות העירייה בכפוף לאישורי ועדת רכש ובלאי.
 .1.2הכנת מכרזים ,ריכוז כל החומר הנדרש למחלקה המשפטית ויציאה למכרזים
מרוכזים.
 .1.3אחסון וניהול מיטבי של המלאי והמצאי העירוני.
 .1.4אחזקת מלאי מינימום למחלקות התפעוליות לתפקוד רציף.
 .2ניצול מושכל של משאב החניה.
 .3אחזקת ושדרוג כל מבני מוסדות חינוך ומבני מוסדות העירייה.
 .4שירות לציבור ,מענה לפניות וסיוע
 .5אחזקה התשתיות העירוניות :כבישים ,סימון כבישים ,מדרכות ,תמרורים ,מזרקות,
אחזקה ושדרוג קווי ניקוז מי גשמים ,אחזקת דרכים חקלאיות ועירוניות.
 .6ניהול צי הרכב העירוני.
 .7ניהול מערך התקשורת העירוני ,הקווי/סלולארי תוך שימת דגש על חסכון ושיפורים
טכנולוגיים.
 .8מענה לוגיסטי לכל צרכי יחידות העירייה.
 .9פיתוח וקידום נגישות ברחבי העיר ,במבני העירייה ובמוסדות החינוך.
 .10שמירת על איכות הסביבה ע"פ דרישות תקן  ISO 14000וניהול אנרגטי.

מחלקת רכש:

 .1רכש איכותי וחסכוני – רכישת ציוד מתחומים שונים לכל מוסדות העירייה
בכפוף לאישורי ועדת רכש ובלאי ובהתאם למדדי זמן שנקבעו בנהלי ה.ISO-

 .2הכנת מכרזים – ריכוז כל החומר הנדרש למחלקה המשפטית במגמה לצאת
למכרזים מרוכזים מתוך מטרה למקסם את עלויות

 .3רכישת ציוד מתחומים שונים ולאירועים שונים ולפרויקטים גדולים כמו בנית
בית ספר ,אירועי יום העצמאות ולכל מוסדות העירייה בכפוף לאישורי ועדת
רכש ובלאי.
ניהול כלל הזמנות העירייה.
רכישות בתחומים נוספים שמחלקת הרכש מבצעת ,שלא על בסיס קבוע.

התקשרויות וחוזים שוטפים במסגרת מכרזים:
נושא ההתקשרות

סכום לשנת
2014

סכום לשנת
2015

ניקיון מוסדות העירייה

₪ 2,170,000

₪ 1,800,000

ציוד משרדי (  2014ללא
בתיה"ס)

₪ 236,051

₪ 275,000

חומרי חשמל

₪ 574,750

מחשבים

₪ 835,797

מקרנים ומסכים נגללים

₪ 137,400

התארגנות למכרז חדש

מדפסות משולבות

₪ 211,767

₪ 295,000

אספקת גז לבריכה העירונית
אספקת צבע לכבישים

₪ 496,675
137,000

₪ 415,000
₪ 379,600

735,836

₪ 753,000

טלפונים ניידים סלקום
זיכיון מכונות שתייה

791,296

₪ 813,800

10,028

₪ 25,000

השכרת מכונות שכפול

לפי פעימות

לפי פעימות

אחזקת מערכת הטלפוניה

65,800

₪ 65,800

אספקת זיקוקים

30,000

₪ 32,000

אחזקת מדפסות משולבות

302,670

₪ 389,000

₪ 6,735,070

₪ 7,598,200

מכשירי קשר  -מירס

(הפרש עבור הפארק)

₪ 605,000
₪ 1,750,000

הערות

רכישות מח' רכש מעבר
למסגרת מכרזים
ריהוט למוסדות העיריה
ולחינוך

סכום לתשלום
2014
₪ 821,000

ציוד מחשוב

₪ 2,112,117

מתקני מים

₪ 213,334

מקרנים

₪ 380,000

הצטיידות גני ילדים

₪ 237,500

רכישות מחסן
תשתית (תמרורים שלטים
וכו')
אחזקה ( חומרי חשמל,
אינסטלציה ,נגרות וכו')
כללי (מעטפות ,נייר
בדיד ,ציוד כללי וכו')

₪ 500,500

אלקטרוניקה
צ .כללי מחסנים ,כיסאות
פלסטיק

₪ 116,000

מזגנים

₪ 874,782

וילונות – למוסדות חינוך
ומתקני עירייה

₪ 193,000

שילוט כללי

₪ 166,764

ציוד ספורט

80,000

סכום לתשלום
2015
1,200,000
 3,000,000ש"ח
 60,000ש"ח
 110,000ש"ח

בשנת 2014
הוחלפו מתקני
מים
רכישות פחות
ממכרז

 88,000ש"ח
 1,220,000ש"ח

 88,000ש"ח
 260,000ש"ח
 1,300,000ש"ח
 130,000ש"ח
 300,000ש"ח

 200,000ש"ח
אירועי יום העצמאות וימי
הזיכרון
סה"כ רכישות

₪ 200,000
 5,074,818ש"ח

 7,956,000ש"ח

סה"כ רכישות והתקשרויות₪ 15,554,200 :

נרכשו מחסנים
לגנים

אינוונטר
 .1ניהול רישום ממוחשב של המצאי ב 300-יחידות העירייה
 .2ביצוע העברות בין יחידות.
 .3ניהול ספירות מלאי שנתיות בכל מוסדותיה ויחידותיה של העירייה.
 .4ביצוע וועדת השבתה לציוד בלאי .עדכון ודיווח לוועדת השבתה
 .5מעקב אחר מיפוי וטיבוע מזגנים ומחשבים
 .6טיפול שוטף בקטלוג המונה כ 5000-מספרים קטלוגים.

מחסן
 .1ניהול ואחסנת ציוד במחסן המרכזי של כלל המחלקות התפעוליות ,כולל קבלת
הזמנות ,בדיקת הציוד ,אחסון וניפוק לפי תהליך מסודר .ערך מלאי כ₪700,000-
.
 .2ספירת מלאי שנתית – למעלה מ  99%התאמה.
 .3אחסנת ציוד מהיחידות השונות וניודו בהתאם לצורך ובהתאם לגריעה
מאינוונטר ,באישור של הנהלת העירייה.
 .4אחסנת ציוד הממתין לבדיקת ועדת השבתה וביצוע פינוי למחזור – פעמיים בשנה
בהתאם לכמויות.
 .5העברת ערכות אבלים לשבעה והחזרת הערכות – באופן מידי( .טיפול בכ300-
משפחות בשנה)
 .6מחזור – מיכלי דיו ואלומיניום ונחושת ע"פ דרישות תקן .ISO 14000
 .7השאלת ציוד לאירועים שונים :דגלים ,כסאות ,מחסומים ומעקב החזרת הציוד
לאחסון.
כ –  600השאלות בשנה.
 .8העברת ציוד לכ 100 -אירועים שונים.
 .9מתן שירותי צילום -כ 200,000-צילומים בשנה לגני ילדים.

תקשורת :2015
טיפול ושרות מקצועי יעל ומושכל בכ 1000 -פניות בממוצע בשנה ,לכלל
העירייה.

מנויי

סלקום :מנויים חדשים ,הזמנת מכשירים ,שימוש בחו"ל ,בעיות טכניות במכשירים,
שליחות למעבדת תיקונים ,בדיקת חשבונות ,זיכויים וחיובים פרטנים ,רכישת
שירותים ,עיסוק במודמים סוללרים ובדיבוריות אישיות ומשותפות ברכב.

מירס :טיפול במכשירים תקולים ,פתיחה סגירה ומעבר בין מנויים ,טיפול בבעיות
קליטה ושרות מוגבל ,רכישת/החלפת מכשירים ,בדיקת חשבונות.

מירס (הוט מובייל)  :בתכנון חוזה חדש לזמן קצר ( 18חודש בלבד) ,כדי לאפשר
העברת מנויי הקשר בהדרגה ובאופן מבוקר ,למערכת קשר עירונית נפרדת ,בתיאום
ובשיתוף פעולה עם מחלקת הבטחון.

תקשורת נייחת :החלפת שני צירי יציאת שיחות מהמרכזיה הראשית מחברת
בזק לחברת סלקום ,ניוד טווח חלקי בלבד של המספרים .חסכון צפוי של כ – 30%
מעלות הקבועה של הצירים.

פתרונות תקשורת נייחת ביחידות העירייה ברחבי העיר :בשיתוף פעולה
הדוק עם אגף מחשוב –  22יחידות כבר עברו לשרות סנטריקס של בזק.

מחלקת ניהול משאבים:
.1

הגדלת היקף הסדרי החנייה ברעננה – מקסימום אפשרי.

.2

הפעלת מתחמי חניה (כחול לבן) ,הפעלת חניות מתחם הפארק ,קריית
אתגרים ומתחם אחוזה .הגדלת הכנסות בהפעלת חניונים .סה"כ צפי
הכנסות ממשאבי החנייה כ ₪ 13,000,000 -ב.5-10% -

.3

הפעלת חניונים; אחזקת ציוד ,ניהול סידור עבודה יומי ואיסוף כספים
והפקדתם בבנק.

.4

עידוד תשלום באמצעות חניה סלולארית ומנויים.

.5

ביצוע דו"חות בקרה על תקציב האגף – דו"חות חודשיים ,רבעוניים,
ושנתיים.

.6

בדיקת חשבונות קבלנים וספקים וביצוע תשלומים במועדם ב.100%-

.7

בקרה על מכרזים והתקשרויות ומעקב וטיפול בהארכת חוזים.

.8

טיפול בנושא רווחת הפרט ,נוכחות ,שכר ותנאיםלכ 80 -עובדים כולל
עובדים שעתיים.

.9

טיפול בקריאות ופניות כחול לבן וחניונים לכ –  4500פניות.

 .10הגדלת היקף תקציב וטיפול בחוזים וחשבוניות ספקים וקבלנים באופן
משמעותי  ,עקב הגדלת פרוייקטים ,ארועים ומטלות שונות למינהל.

ניהול ממוחשב של תהליך מנויי החנייה
מקור
הכנסה
מתחם הפארק
מתחם אחוזה
קריית אתגרים
חניון היובל
חניון גמלא
חניון בל"ל
חניון התדהר  -דמי שירות
מטרופולין
סה"כ הכנסות

הכנסות
2014
₪1,102,267
₪3,350,000
₪4,543,000
₪415,000
₪609,000
₪60,000

עד סוף
אוקטובר 2015
₪1,016,100
₪3,866,829
₪2,964,719
₪256,393
₪458,718
₪52,834

₪1,500,000
₪
11,579,267

₪1,250,000
₪9,865,593

משוער עד סוף צפי הכנסות
2016
השנה 2015
₪1,600,000 ₪1,220,000
₪5,000,000 ₪4,640,000
₪4,000,000 ₪3,558,000
₪300,000
₪308,000
₪540,000
₪551,000
₪60,000
₪63,000
₪1,500,000
₪
11,840,000

₪1,500,000
₪13,000,000

חניונים
מקור
הכנסה

הכנסות
2014

עד סוף
אוקטובר 2015

חניה סלולארית
(פנגו  +סלופארק)
איזי פארק
מנויים
מדחנים
חניונים

₪5,987,000
₪460,000
₪2,396,527
₪635,740
₪600,000

₪5,439,800
₪327,600
₪1,623,381
₪456,900
₪767,950

חניון התדהר  -דמי שירות
מטרופולין
סה"כ הכנסות

₪1,500,000
₪
11,579,267

₪1,250,000
₪9,865,631

משוער עד סוף צפי הכנסות
2016
השנה 2015
₪6,567,580
₪393,120
₪1,950,000
₪548,300
₪881,000
₪1,500,000
₪
11,840,000

₪7,700,000
₪350,000
₪2,000,000
₪550,000
₪900,000
₪1,500,000
₪13,000,000

מחלקת ניהול משאבים – התקשרויות וחוזים שוטפים
נושא ההתקשרות
אספקת והתקנת מדחנים
השכרת חניון עירוני
השכרת מגרשי חנייה
אחזקת מערכת חניונים
השכרת מקומות חנייה
שימוש בחניון תת קרקעי
הסדר חנייה מקומי

סה"כ

סכום לשנת
2014

סיכום לשנת
2015

255,000
69,249
372,880
22,600
54,379
36,100
2000

₪ 299,000
₪ 71,700
₪ 155,000
₪ 22,600
₪ 100,000
₪ 36,100
₪ 99,700

₪ 812,208

₪ 784,000

אגף בינוי אחזקה ופרוייקטים
אחזקת מבנים – סיכום 2015
.1

מענה לכל דרישות אחזקת שבר שהועלו במהלך השנה.
שנה

מס' פניות

2014

13,073

2015

15,584

.2

תכנית עבודה מסודרת בשיתוף ממונה הבטיחות העירוני ליצירת סדר וחסכון
כספי – יישום וטיפול בהמלצות סקרי בטיחות במהלך השנה (לא רק במהלך
שיפוצי קיץ)

.3

תחזוקת מגרשי ספורט פתוחים.

.4

הקצאת משאבים בנושאי תחזוקה שכיחים כגון איטום ,מיזוג ,קווי מים וביוב,
חשמל.

.5

הטעמת תהליך ניהול הפרויקטים וקביעת קריטריונים שעל פיהם ימדדו
הקבלנים ע"י המפקחים והמחלקה עצמה – חסכון בעלויות ועמידה בלו"ז.

.6

בניית תכנית אב לשיפוצי עומק במוסדות חינוך בשיתוף מינהל חינוך וגורמים
מקצועיים.

.7

הקמת פורטל לאחזקה ובקרת עלויות והשקעה במשאבים.

.8

גיוס כ"א בהתאם לצרכים ולמבנה האגף החדש.

תשתיות סיכום 2015
 .1מתן מענה לפניות הציבור והמוקד העירוני בנושאי תשתיות.
 .2אחזקת דרכים חקלאיות :טיפולים שוטפים ,טיפול בדרכים שנהרסו בגשם,
מענה לחקלאים ,טיפול בתעלות ניקוז.
 .3אחזקת דרכי עפר שוטפת.
 .4אחזקת מזרקות.
 .5ניקוי תעלות ניקוז ובדיקת קולטנים באופן שוטף ובמיוחד לקראת החורף.
 .6צביעה וסימון כבישים ברחבי העיר ,כולל חניונים.
 .7חידוש מעברי חצייה באזור מוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים.
 .8תיקוני ריצוף במדרכות ותיקוני בורות בכבישים.
 .9ביצוע והתקנת עמודונים גמישים ,אספלט קר ,מעקות ,שילוט ותמרור לפי
הנחיות ועדת תנועה.
 .10התאמת תשתיות צמתים לנגישות ,ביצוע הנמכות לנכים ,הוספת מאחזי יד
והתקנת מעקות.
 .11חידוש שלטי רחובות בכל רחובות העיר.
 .12אחזקת שבילים ומדרכות בגנים ציבוריים כולל קירות חוסמי סחף.
 .13פיקוח והנחייה לקבלני חוץ בעבודות תשתיות :הוט ,תאגיד המים ,חברת חשמל
ובזק.

שנה

מס' קריאות

עמידה בתקן

2015

כ4,200 -

95%

תקציב
₪ 3,001,400
כולל טיפול בתשתית
גנים ,שבילים
וריצוף.

יעדים לשנת : 2016
מחלקת תשתיות:
 .1המשך שיפור השירות ומתן מענה של  24שעות ביממה לפניות הציבור והמוקד
העירוני בנושאי תשתיות -כ  4,200פניות בשנה.
 .2שדרוגים של חשמל ובקרה.
 .3איתור ומיפוי של הקולטנים בעיר
 .4שיפור ושדרוג המדרכות והכבישים בעיר.
 .5שדרוג מערכת התמרורים של העיר ושלטי רחובות
 .6מחלקת התשתיות תיתן דגש למענה לכל הדרישות וההנחיות לאחזקה והתקנת
תשתית כולל קבלת מידע מהתושב .

תוך עמידה בתקציב המאושר לשנת .2016
תקציב

שנה

מס' קריאות

עמידה בתקן

2015

כ4,200 -

95%

3,001,400ש"ח
כולל טיפול בתשתית
גנים,שבילים
וריצוף

2016

כ4,000 -

95%

כ3,332,000 -

 .1בקרה ומדידה – חדשנות בשיטת העבודה  -בחינת ותיעוד השקעת משאבים
בטיפול בפניה /קריאה :שעות עבודה וחומרים אל מול תפוקות /ביצוע (לאור
צמצום התקציב לא הייתה אפשרות לרשום כל קריאה) .השאיפה ב 2016-
להמשיך לתעד ולנהל את כל הקריאות והביצועים דרך מערכת המוקד
העירוני)107(.

 .2קידום תכנית רב שנתית לאחזקת העיר והתשתית בגנים הציבוריים ע"פ אזורים
על כל המשתמע מכך.

יחידת תחבורה2015-2016 :
צמצום עלויות וניהול יעיל של הרכבים על כל המשתמע מכך:

שנה

ליסינג מנהלים

ליסינג תפעולי

כמויות

עלויות

כמויות

עלויות

טיפולים/תיקונים
טיפולים /תיקונים
כלי רכב מסוגים ללא
טנדר תפעולי
טנדר
בבעלות העירייה
בבעלות עירייה
עלויות
כמויות עלויות כמויות

2015

73-78

2,500,000

31

1,500,000

22

190,000

90

125,000

2016

75-80

2,700,000

35

1,700,000

23

200,000

90

130,000

תקשורת :2015
טיפול ושרות מקצועי יעל ומושכל בכ 1000 -פניות בממוצע בשנה ,לכלל
העירייה.

מנויי

סלקום :מנויים חדשים ,הזמנת מכשירים ,שימוש בחו"ל ,בעיות טכניות
במכשירים ,שליחות למעבדת תיקונים ,בדיקת חשבונות ,זיכויים וחיובים
פרטנים ,רכישת שירותים ,עיסוק במודמים סוללרים ובדיבוריות אישיות
ומשותפות ברכב.

מירס :טיפול במכשירים תקולים ,פתיחה סגירה ומעבר בין מנויים ,טיפול
בבעיות קליטה ושרות מוגבל ,רכישת/החלפת מכשירים ,בדיקת חשבונות.

מירס (הוט מובייל)  :בתכנון חוזה חדש לזמן קצר ( 18חודש בלבד) ,כדי
לאפשר העברת מנויי הקשר בהדרגה ובאופן מבוקר ,למערכת קשר עירונית
נפרדת ,בתיאום ובשיתוף פעולה עם מחלקת הבטחון.

תקשורת נייחת :החלפת שני צירי יציאת שיחות מהמרכזיה הראשית
מחברת בזק לחברת סלקום ,ניוד טווח חלקי בלבד של המספרים .חסכון צפוי
של כ –  30%מעלות הקבועה של הצירים.

פתרונות תקשורת נייחת ביחידות העירייה ברחבי העיר :בשיתוף פעולה
הדוק עם אגף מחשוב –  22יחידות כבר עברו לשרות סנטריקס של בזק.

כבלים וטלויזיה  :תחזוקה שוטפת ,תוספת נקודות ,רכישת שרות .בעקבות
שינויים במחירי חברת יס ,הוזלה חודשית של כ – .25%
עלות שנתית ₪ 114,000

תחזוקת תשתית טלפוניה :תחזוקה שוטפת של קווי טלפון ומרכזיות
ברחבי העיר ביחידות מרוחקות כולל במבנים חדשים וגני ילדים.
תחזוקה שוטפת בשלוחות חמשת מרכזיות העירייה הראשיות הכולל
שינוי ,העברה וטיפול.
בתכנון לשנת  2016מכרז בנושא זה.

סלקום
690,000
₪ 000
מירס
₪ 720,000

תקשורת -צפי :2016

בזק
₪ 1,200,000

תקשורת – תכנון וצפי לשנת :2016
 החלפת מרכזיה ראשית  4+מרכזיות המשנה המרוחקות – של משרדי העירייה –
בשיתוף פעולה עם אגף מחשוב
 מירס – בעקבות הקמת רשת קשר עירונית ,ע"י אגף בטחון ,והעברת חלק ממנוי
הקשר לרשת זו ,נערוך חוזה התקשרות חדש עם מירס (הוט מובייל) חוזה קצר
מועד  18 -חודש בלבד -למספר קטן יותר של מנויים ונאפשר ,כחלק
מההתקשרות ,נקודות יציאה ,על פי קצב התקדמות מעבר המחלקות לרשת
העירונית.
 תחזוקת תשתית טלפוניה – תחזוקה שוטפת של קווי הטלפון והמרכזיות ברחבי
העיר ,ביחידות המרוחקות כולל במבנים חדשים וגני ילדים .תחזוקה שוטפת
בשלוחות חמשת מרכזיות העירייה במבנים הראשיים ,כולל שינויים  ,העברות
וטיפול שוטף .הכנת מכרז בנדון ,בשיתוף אגף מחשוב.
 צירי  – Priהצירים משמשים ליציאת שיחות מהמרכזייה הראשית עם כל
מרכזיות המשנה ,החוצה.
 לאור הצעת מחיר מוזלת בכ 30% -מחברת סלקום ,הוחלט על העברת הצירים
מחברת בזק לחברת סלקום .תהליך הדרגתי שילווה במעקב ובקרה

תוכנית עבודה

2016

יעדים לשנת : 2016
אגף אחזקה בינוי ופרויקטים:

.1

אחזקת מבני מוסדות חינוך – אחזקת שבר :טיפול מידי.

.2

שיפוצי קיץ במוסדות החינוך – הכנת מפרטים ,תכנון ,תיאום ובקשת קבלני ביצוע – עפ"י
סדרי עדיפויות של אגף החינוך .המשך תכנון ממוקד ,קביעת מתכננים ומפקחים וניהול
תכנית לניהול התקדמות בפרויקט ושיפוצים כלליים ,תקציב כ–  70מיליון ,בין ינואר
 2016עד אוגוסט .2016

.3

שיפוצים כלליים במוסדות העירייה -הכנת מפרטים ,בקרת קבלני ביצוע בין  10-20מיליון

.4

אחזקה ושיפוצים קטנים במבני מוסדות העירייה – אחזקת שבר :טיפול מידי.

.5

טיפול בהצפות במוסדות העירייה והחינוך – טיפול מידי ,הפעלת כוננים בימים גשומים,
המשך טיפול יזום באיטום.

.6

מתחזוקת גגות למניעת דליפת מים עפ"י הסכמים.

.7

שיפור תשתיות נגישות בתוך מוסדות חינוך (בכל המוסדות באופן הדרגתי).

.8

הפעלת קבלנית על פי מכרז מסגרת.

.9

סיוע באירועים למוסדות העירייה במהלך כל השנה כולל יום העצמאות והחגים כולל תליית
טרנספרנטים במהלך כל השנה – צפי ל –  20אירועים.

.10

פרסום מכרזי התייעלות אנרגטית בתחום תאורה ומיזוג.

אחזקת מבנים
.1

מענה לכל דרישות אחזקת שבר שהועלו במהלך השנה.

שנה

מס' פניות

2014

13,073

2015

15,584

.2

תכנית עבודה מסודרת בשיתוף ממונה הבטיחות העירוני ליצירת סדר וחסכון כספי –
יישום וטיפול בהמלצות סקרי בטיחות במהלך השנה (לא רק במהלך שיפוצי הקיץ)

.3

תחזוקת מגרשי ספורט פתוחים.

.4

הקצאת משאבים בנושאי תחזוקה שכיחים כגון איטום ,מיזוג ,קווי מים וביוב ,חשמל.

.5

הטעמת תהליך ניהול הפרויקטים וקביעת קריטריונים שעל פיהם ימדדו הקבלנים ע"י
המפקחים והמחלקה עצמה – חסכון בעלויות ועמידה בלו"ז.

.6

בניית תכנית אב לשיפוצי עומק במוסדות חינוך בשיתוף מינהל חינוך וגורמים מקצועיים.

.7
.8

הקמת פורטל לאחזקה ובקרת עלויות והשקעה במשאבים.
גיוס כ"א בהתאם לצרכים ולמבנה האגף החדש.

ניהול משאבים ,צפי לשנת 2016

