
ניהול פרויקטים בתשתיות  

ואחזקת מבנים  

שרית עוזרי-אגף פיתוח

מועצה אזורית מטה יהודה

בית אחורהקדימה



?  מי אנחנו
מנהלת אגף פיתוח-שרית עוזרי

02-9958948/770: שירותי מזכירות ומענה טלפוני

.דדוןמירי 

.סיגל מסורי

:יום קבלת קהל

.  8:30-17:00יום שני בין השעות 

.שאלות באמצעות מייל למזכירות בכל עת/ ניתן להעביר פניות

.מומלץ לתאם פגישות אישיות מראש* 

בית אחורהקדימה



?  מי אנחנו

.מחלקת ביוב•

.מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך•

.מחלקת חשמל•

.בינוי ותשתיות-מחלקת הנדסה•

בית אחורהקדימה



מחלקת ביוב

:תחומי אחריות
.בוייבותכנון והקמת מערכות ביוב ליישובים שטרם •

,  תחנות סניקה, שים"מט) טיפול ואחזקה שוטפת של מתקני הביוב •

(.קווים , מאספים

.מתן מענה בעת חירום•

.הפעלת תוכנית ניטור במפעלים•

.טיפול בבעיות של סתימות ופריצות ביוב•

:שירות לתושב

שעות לטיפול בקריאות מוקד לפתיחה ולסתימות ביוב  24מתן מענה תוך •

*.8108ביישובים בטלפון 

.פילוח נתונים–חשיבות מוקד המועצה •

בית אחורהקדימה



מחלקת אחזקת מבני חינוך וציבור  
:תחומי אחריות

טיפול במפגעים במוסדות חינוך תוך מתן שירותי אחזקה למבני ציבור  •

אחזקה / הן באמצעות קריאות מוקד והן באמצעות עבודה יזומה , וחינוך

.מונעת

.הכשרה וליווי אבות הבית בבתי הספר, הנחיה•

:שירות לתושב

שעות לטיפול בקריאות מוקד באמצעות הטלפון  24מתן מענה תוך •

8108.*

.ליווי ותיאום מול צוות הגן למתן מענה ועזרה מול צוות מחלקת האחזקה•

בית אחורהקדימה

.



מחלקת חשמל
:תחומי אחריות

הבטחת תקינות מתקני החשמל באחריות המועצה במבני ציבור וחינוך  •

ביישובי המועצה

.טיפול באחזקת שבר במוסדות החינוך וביישובי המועצה•

.תקינות תאורה ברחובות ביישובי המועצה•

.פיתוח מערכות ותשתיות חשמל ברחבי המועצה•

:שירות לתושב 

שעות לטיפול בקריאות מוקד באמצעות הטלפון  24מתן מענה תוך •

8108.*

בית אחורהקדימה

.



בינוי ותשתיות-מחלקת הנדסה

בית אחורהקדימה

:תחומי אחריות

ביצוע פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות  , אחראית על ביצוע מיזמי הפיתוח של המועצה

, י גורמים ממשלתיים לצורכי מבני ציבור"י המועצה וע"בהתאם לתקציבי תשתיות שהוקצו ע

.  מערכות ביוב ותשתיות, מבני חינוך

כבישים , מבני ציבור, גני ילדים, בתי ספר: כגון-ביצוע עבודות בינוי ופיתוח של בניה חדשה•

.  ומערכות קווי ביוב וזאת באמצעות ליווי וביצוע החברה הכלכלית של המועצה

ביצוע פרויקטים במבני חינוך וציבור וכן תיקוני ליקויי בטיחות  -ביצוע עבודות בדק בית•

.  והתאמת מבנים לחוק הנגישות

.עד גמר אכלוס, ליווי ההרחבות ביישובים•

.מחלקת הספורט, מחלקת הדת, אגף הרווחה-בינוי ופיתוח כללי מול אגפי המועצה•



יישוביםר"תב/ בינוי ופיתוח ביישובים

.ייזום וליווי נציגי היישובים לביצוע עבודות בינוי ופיתוח ביישובים

.נוהל קבלת הצעות מחיר בהתאם להנחיות לשכה משפטית•

.י גזבר וראש רשות"הזמנת עבודה חתומה עאין לבצע עבודה ללא •

יישא בהוצאות באופן  , יישוב שמבצע עבודה ללא הזמנת עבודה מראש•

.עצמאי ללא השתתפות מועצה

לבחינה  , יש לפנות לאגף פיתוח-במקרים של עבודות דחופות בלבד •

.והתייעצות מול הלשכה המשפטית

להשכרת מבני ציבור לאגף הפיתוח והמחלקת הסכם בין ועדים העברת עותק •

.ללא העברת עותק מהסכם בין ועדים לא ניתן לקדם השקעות ביישוב. ועדים

בית אחורהקדימה



...תכלס.... ועכשיו 

תוכנית  / שנים הקרובות5-הוועד המקומי נדרש להכין תוכנית עבודה ל•

.מומלץ שיבוצע תוך שיתוף התושבים, חומש

הוועד המקומי נדרש להעביר פרוטוקול החלטת וועד מקומי המגדיר  •

תוך , את תוכנית העבודה לחמש שנים בציון אומדן גס של עלויות

.הגדרת סדרי עדיפויות

בית אחורהקדימה



דוגמאות להשקעות ביישוב

בית אחורהקדימה

.  הכנת תוכנית תנועה וביצועה בפועל•

.או שדרוג גן משחקים ביישוב/הקמת ו•

.שדרוג מגרש כדורסל•

.מבני הציבור/הצטיידות משרדי הוועד•

.שיפוץ מקווה טהרה•

.רכישה והתקנת ריהוט רחוב•

.שיפוץ בית כנסת ביישוב•

.התקנת מצלמות•

.התקנת תחנות הסעה לתלמידים•

.טיפול בבעיות ניקוז•

.שיקום כבישים ביישוב•

.ביצוע עבודות גינון ופיתוח ביישוב•

... ועוד... ועוד•



דוגמאות להשקעות ביישוב

בית אחורהקדימה



דוגמאות להשקעות ביישוב

בית אחורהקדימה



בית אחורהקדימה

העברת ההצעות ופרוטוקול החלטת ועד למזכירות אגף הפיתוח לבדיקה

.רישום פרוטוקול החלטת ועד מפורט

.פתיחת מעטפות

קבלת הצעות מחיר

.ז"תוך הגדרת לופניה לקבלנים בהתאם לנוסח אגף הפיתוח 

...כי מלפפון זה לא קישוא !!! מפרט טכני זהה 

אומדן/ הכנת כתבי כמויות 

הליך הצעות מחיר  



בית אחורהקדימה

.רישום מפורט של פרוטוקול החלטת ועד

.חבר ועד וקבלת החלטה/דיון בהמלצת יועץ

.בדיקה והשוואת הצעות והכנת המלצה

".יבש"פתיחת מעטפות ורשימת ההצעות כולל האומדן כפרוטוקול 

.קבלת הצעות מחיר במעטפה סגורה

.הכנסת אומדן לתיבת המכרזים במשרדי הוועד המקומי

פניה לקבלנים

...כי מלפפון זה לא קישוא !!! מפרט טכני זהה

אומדן/ הכנת כתבי כמויות 

הליך הצעות מחיר במעטפה סגורה  



בית אחורהקדימה

.הוצאת הזמנת עבודה לקבלן זוכה

.חתימה על חוזה מול קבלן זוכה

.דיון והחלטה על קבלן זוכה בוועדת מכרזים

.משפטית לוועדת המכרזיםד"חווהכנת 

.י אגף פיתוח"בדיקה והשוואת הצעות והכנת המלצה ע

.י לשכה משפטית"ע" יבש"אומדן ורשימת פרוטוקול +פתיחת מעטפות 

.קבלת הצעות מחיר במעטפה סגורה לתיבת המכרזים

.י המועצה"פומבי ע/פרסום מכרז זוטא

פומבי/ העברת החלטת ועד מקומי למועצה ליציאה למכרז זוטא

.י אגף הפיתוח בתיאום הוועד המקומי"הכנת מפרט טכני ואומדן ע

פומבי יבוצע / הליך מכרז זוטא

באמצעות אגף הפיתוח והלשכה המשפטית 

תוך שיתוף הוועד המקומי



אחזקת מבנים ומתקנים

בית אחורהקדימה

שילוב של כלל הפעולות המבוצעות על מערכת : "*אחזקה שבר/ אחזקה"-הגדרה

/  פ"שצ/ מבני ציבור)למתקן /מסוימת במטרה לקיים את אורך החיים המתוכנן למפעל

.במצב תקין-ולציודו ( גינון/כבישים/ מדרכות/מתקני משחק/ הצללה

:הפעולות הנדרשות

.ניקיון•

..'וכוהמכניקה , החשמל, הבינוי: בתחומי-תיקון שבר•

:  ביצוע

".אב בית"/ "חברה מנהלת"מינוי 

:תוצאה

.  שמירה על מצב קיים-חיסכון כלכלי לעתיד 

אותם טיפולים המתבצעים בתקופת -אחזקה מונעת-!!! חשוב ביותר לבצע 

.למנוע את אותם טיפולים הדורשים אחזקת שברמסויימתזמן 



בית אחורהקדימה

ביצוע

ניהול  
ותיאום

תכנון

שיפוצים  ותשתיות, ניהול פרויקטים בניה



שיפוצים  ותשתיות, ניהול פרויקטים בניה

בית אחורהקדימה

-'שלב א
איגום

.פיקוח וביצוע, ניהול, איגום תקציב כללי עבור תכנון•

-'שלב ב
תכנון

(  'וכו' אקוסט, בטיחות,נגישות, מיזוג',אינס,חשמל,קונס',אדר)פניה ליועצים -תכנון•
.הוצאת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה

-'שלב ג
תיאום

לוח  הגדרת , תקציבהכנת כתבי כמויות והתאמה ל, תיאום תוכניות–תיאום תכנון •
(.גנט)זמנים

-'שלב ד
פרסום  
מכרז

פרסום ועד הודעה לקבלן  , בקרה תקציבית, (ג+ב+אחלקים ) הכנת מכרז פומבי •
(גנט)לוח זמנים ועדכון ( נספח ביטוח+ ערבויות) חתימה על חוזה , זוכה

-'שלב ה
ביצוע

ביצוע , (רישום יומני עבודה+ דוחות פיקוח) ביצוע עבודות תוך פיקוח ובקרה•
בלוח  מתמדת לכל אורך ביצוע העבודות בדגש על עמידה בקרה תקציבית 

.זמנים



...רגע לפני סיום

:ניתן להשתמש במכרזי המסגרת של המועצה, ספקי מסגרת/קבלני למועצה 

.קאבריטחברת -קבלן להצללות•

.ממתינים לתוצאות מכרז-קבלן למתקני משחק•

.מתקני משחק. ד.חברת א-קבלן לאחזקת מתקני משחק•

.חברת קרן אש-קבלן לבטיחות באש•

.כלפון. ח.א, עידן חדש בבניה-שיפוצים ופיתוח למבני ציבור, קבלני בינוי•

.עלפי. א-קבלן לעבודות פיתוח ותשתיות•

בית אחורהקדימה



?שאלות 



! ! !בהצלחה 

תמיד נשמח לענות לשאלות  

: בטלפון 

02-9958948/770

! ! !תודה  להקשבה  


