המוקד העירוני

1

מבוא
 1.1כללי
המוקד העירוני הינו נדבך מרכזי וחשוב במערך השירותים הניתנים על ידי עיריית
רמת  -גן לתושבי העיר  ,והוא מהווה את ערוץ התקשורת העיקרי לפניות התושבים
לעירייה.
המוקד העירוני מהווה כתובת ל תושבים ,בעלי העסקים והמבקרים בעיר ,בדבר
תקלות ,מפגעים ו מטרדים המשבשים את אורך החיים התקין בעיר .כמו כן ,המוקד
משמש כמרכז מידע חיוני לתושבים לגבי פעילויות העירייה ונושאים כלליים
הנוגעים לעיר.
תפקידיו הבסיסיים הם :קבלת הודעות התושבים ,רישומן והעברתן לטיפול
המחלקה הרלוונטית .מעקב ובקרה בנושא תיקון המפגע .ריכוז נתונים סטטיסטיים
כבסיס מידע על תקלות ועל מפגעים חוזרים .המידע הגלום ברישומי המוקד העירוני
מאפשר להנהלת העירייה לטפל בליקויים הנוגעים לכלל הציבור בעיר ולא רק לפונה
היחיד.
הרעיון של המוקד העירוני הוא לשפר ולייעל את השירות העירוני לאזרח בנושאים
רבים ומגוונים וכן לתת מענה על בעיות כאלו ואחרות אשר צצות מפעם לפעם
ומשבשות את חיי התושב.

 1.2מטרת הביקורת
מטרת הביקורת הינה לבחון את אופן תפקודו של המוקד העירוני ואת תהליכי מתן
השירותים לתושבים ,ולבדוק אם הוא ממלא את תפקידיו כראוי.
240

 1.3היקף ואופן הביקורת
הביקורת נערכה בחודשים ינואר – מרץ  2012במשרדי המוקד העירוני הנמצאים
בקומת הכניסה לבית העירייה.
לצורך עבודתה ,הביקורת ניהלה שיחות עם מנהלת המוקד ,נציגי השירות במוקד,
עוזרת מנכ"ל העירייה האחראית על הנושא מטעם הנהלת העירייה ,מפקד תחנת
כבאות והצלה רמת – גן האחראי על המוקדנים הפועלים בתחנה במשמרת הלילה.
בנוסף ,נוהלו שיחות עם מנהלי מחלקות רלוונטיות בעירייה האחראים על הטיפול
בפניות ושיחות עם מדגם תושבים שפנו למוקד בבעיות שונות ,על מנת לקבל משוב
על אופן הטיפול בפנייתם.
הביקורת ערכה תצפית והקשבה ,בזמן אמת ,של שיחות שקיימו נציגי השירות עם
התושבים על מנת לבחון את אופן המענה לפונים .וכמו-כן ,סקרה דוחות שהופקו
מהמערכת הממוחשבת ובדקה עמידה בלוחות הזמנים ("זמני תקן").

 1.4הנושאים שנבדקו


תפקידי המוקד העירוני.



קיום נהלים בנושא המוקד העירוני.



קיום "אמנת שירות".



תפעול המוקד.



היקף הפעילות.



אופן פניית התושב למוקד.



תהליך הטיפול בפנייה.



מעקב ובקרה על הטיפול בפנייה.



עמידה בזמני תקן.



כלי הניהול והבקרה  -המערכת הממוחשבת.
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דוחות סטטיסטיים.



דיווחים להנהלה ,פגישות עבודה ,הפקת לקחים.



שיתוף הפעולה ויחסי הגומלין עם מחלקות העירייה.



סקר שביעות רצון התושבים.



פעילות המוקד בשעת חרום.

 1.5עיקרי הממצאים וההמלצות
ככלל ,הביקורת נוכחה לדעת כי המוקד מתפקד בצורה יעילה ומבצע את תפקידיו
כראוי ,לשביעות רצון תושבי העיר .יחד עם זאת ,הביקורת מצאה לנכון לתת
המלצותיה כדי להביא לשיפור נוסף של המערכת.
עיקרי הממצאים וההמלצות רשומים במקומות הרלוונטיים בגוף הדוח ,והם
מוצגים גם באופן מרוכז בסוף הדוח.

2

ממצאים
 2.1תפקידי המוקד העירוני
המוקד העירוני  109מהווה כתובת לפניות התושבים ,בעלי העסקים והמבקרים
בעיר ,בדבר תקלות ,מפגעים ומטרדים המשבשים את אורך החיים התקין בעיר .כמו
כן ,המוקד משמש כמרכז מידע חיוני לתושבים לגבי פעילויות העירייה ונושאים
כלליים הנוגעים לעיר.
תפקידיו הבסיסיים הם:


קבלת פניות התושבים ,רישומן והעברתן לטיפול המחלקה הרלוונטית.



מעקב ובקרה אחר תיקון המפגעים.



ריכוז נתונים סטטיסטיים כבסיס מידע על תקלות ועל מפגעים חוזרים.



העברת נתונים להנהלת העירייה על מנת לטפל בליקויים הנוגעים לכלל
הציבור ,כולל פעולות מתקנות למניעת הישנות תקלות.
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מסירת מידע לתושבים על פעילויות העירייה ונושאים כלליים כגון:
 מספרי טלפונים של שירותי החרום (מד"א ,כבוי אש ומשטרה). מספרי טלפונים ושעות פעילות של מחלקות בעירייה. מספרי טלפונים וכתובות של מוסדות ממשלתיים. מועדי הרשמה לגני ילדים. ימי פינוי אשפה ,גזם. ימי מתן חיסון לכלבים ,גינות ייעודיות לכלבים. מיקום מקלטים ציבוריים. תורנויות בתי מרקחת. ימי קבלת קהל ב-ש .י .ל( .שירות יעוץ לאזרח). אירועים בעיר (פעילויות תרבות כגון הרצאות וקונצרטים ,סיורי טבע,טיולים וכדומה).



משימות מיוחדות
המוקד מסייע להנהלת העירייה בארגון משימות מיוחדות כגון :רישום
תושבים לאירועים הנערכים בחסות העירייה ,סידורי אירוח בעיר לתושבי
הספר מצפון ומדרום המדינה בעתות חרום.

הביקורת מעירה
כי בסיס המידע הקיים אצל נציגי השירות במוקד איננו ממוחשב .כל נציגת שירות
מחזיקה בידה אוסף של דפים הכוללים את המידע הנדרש (רשימת כוננים \ בעלי
מקצועות שונים  ,ימי פינוי אשפה \ גזם ,תורנויות בתי מרקחת וכו' ).בכל שבוע יש
צורך להדפיס רשימות מעודכנות ולחלקן לנציגים .איתור המידע בניירת לוקח זמן
מה והתושב נאלץ להמתין למענה.
הביקורת ממליצה
להקים מערכת מידע ממוחשבת שתכלול את כל המידע הנדרש .המידע יעודכן
במחשב ישירות ע"י הגורמים האחראים לנושאים השונים (לדוגמא :תורנויות של
כוננים  -ע"י המחלקות הרלוונטיות) .נציגת השירות תאתר את המידע הנדרש
באופן מידי בלחיצת מקש ,והתושב יקבל את הנתונים במהירות.
נאמר לביקורת
על ידי עוזרת המנכ"ל כי ,ניתן אישור לרכישת המערכת .הצפי לפיתוח וגמר הטמעה
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 2.2נהלים והנחיות עבודה
טיפול יעיל בפניות מחייב נוהלי עב ודה המפרטים את הטיפול בפנייה מרגע קבלתה
במוקד ועד לסגירתה .מנהלת המוקד הציגה בפני הביקורת את  5הנהלים הבאים:
 2.2.1שם הנוהל" :פעולה מתקנת ומונעת – מוקד עירוני"
מס' הנוהל04.03.1 :
תאריך עדכון23/7/2009 :
מאשר הנוהל :מנכ"ל העירייה
הנוהל מכיל  8עמודים
מטרת הנוהל  :לתאר את תהליך עבודת המוקד ולהגדיר "פעולות מתקנות"
לפניות שהגיעו למחלקות העירייה ,ועניינן שיפור איכות השירות הניתן
לתושבי העיר ,במטרה לתקן את הליקויים ולמנוע הישנות התקלות.

 2.2.2שם הנוהל" :בקרת שירות לא מתאים"
מס' הנוהל3.08 :
תאריך עדכון22/12/2011 :
מאשר הנוהל :ראש העיר
הנוהל מכיל  5עמודים

מטרת הנוהל :לקבוע שיטת טיפול ובקרה ב"שירות לא מתאים" שנותנת
העירייה ,ולתאר את ערוצי התקשורת הרלוונטיים שיש לנקוט בהם על מנת
לבצע את הטיפול בפניות התושבים הנוגעים לשירות לא מתאים.

 2.2.3שם הנוהל" :נוהל סופה"
הנוהל נערך על ידי סגן מנהל אגף הנדסה ומטרתו לתת מענה וטיפול בפגעי
מזג אויר ונזקי טבע אחרים במרחב העיר רמת – גן ,כל זאת מתוך מטרה
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להביא להפרעה מינימאלית באורח החיים הסדיר בעיר.
הנוהל מגדיר את האחריות של המוקד ואת אופן פעולתו בכל אחת מ4 -
דרגות "כוננות סופה" שנקבעו.

 2.2.4נוהל "סגירת משמרת ערב"
הנוהל \ דף ההנחיות נכתב על ידי מנהלת המוקד והוא מנחה את אופן סגירת
משמרת הערב.
הנוהל אינו נערך כ"מסמך מבוקר" ,דהיינו :אין לו מספר ואין תאריך.

 2.2.5שם הנוהל" :נוהל חירום – תקלות בשלוחות  IPבכיבוי אש"
הנוהל נערך על ידי "תמר – שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת בע"מ"
ומטרתו להגדיר את אופן הפעולה במקרה של תקלות \ נפילת קו 109
במרכזיית כיבוי אש.
הביקורת מעירה
כי הנוהל ,שנערך על ידי חברה חיצונית ,הוצג כאחד מהנהלים המשמשים
את המוקד .לנוהל אין מספר ,אין תאריך ושם מאשר (הביקורת מציינת כי
מצאה גם במחלקות אחרות של העירייה "נהלים" והנחיות שונות לעובדים,
הכתובים כמזכר פנימי ללא מספר ,תאריך ושם מאשר).
הביקורת ממליצה
להקפיד כי כל נוהל ,הנחייה והוראת עבודה המחייבים את אנשי הצוות (ואת
עובדי העירייה בכלל ביחידותיהם השונות) יטופלו כ"מסמכים מבוקרים",
דהיינו  -יכללו את הפרטים הבאים:
 שם נוהל \ הנחייה
 מספר נוהל \ הנחייה
 תאריך עריכה \ עדכון אחרון
 שם המאשר (רצויה אף חתימה אלקטרונית).
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כמו-כן ,יש להעביר את כל הנהלים \ ההנחיות לעוזרת סמנכ"ל העירייה
לצורך עדכון "אינדקס הנהלים וההנחיות" של העירייה (הכוונה להנחיות
קבועות ולא להוראות חד פעמיות אד-הוק).

" 2.3אמנת שירות"
אמנה לאיכות השירות מגדירה את המחויבות הכוללת של העירייה לשמירה על רמת
שירות גבוהה בהתאם לצורכי התושבים ,לרבות פרק הזמן הנדרש לטפל בפניות
ובמפגעים ,על פי סוג הפניה ודחיפותה.
הביקורת מעירה
כי למוקד העירוני ( ולעירייה בכלל) אין "אמנת שירות" המפורסמת לידיעת
התושבים ,בה מוגדרת התחייבות לפעול לקיום רמת שירות גבוהה ,תוך פרק זמן
סביר ,לשביעות רצון התושבים.
הביקורת ממליצה
לכתוב "אמנת שירות" שתכלול התחייבות העירייה למתן רמת שירות גבוהה
לתושבים ,ולעשות כל מאמץ על מנת לשפר ולטפח את איכות החיים של תושבי
העיר.
האמנה תגדיר את זמן ההמתנה המירבי של התושב למענה הטלפוני מהמוקד ,את
אופן המענה של נציג השירות לפונה (הזדהות בשם ,הקשבה בסבלנות ובסובלנות,
מענה אדיב ומקצועי) ,ואת "זמן התקן" \ המועד הצפוי לסיום הטיפול בבעיה (על פי
סוג הבעיה ומידת הדחיפות לטיפול בה).
"אמנת השירות" תפורסם באתר העירוני שבאינטרנט ,במקומונים ,בשלט בולט
בכניסה לבית העירייה ובמקומות נוספים כפי שיוחלט.

הביקורת מציינת
כי במהלך הביקורת ובעקבות הערתה ,הוחלט על ידי מנכ"ל העירייה לערוך ולפרסם
בחודש יולי הקרוב "אמנת שירות".
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 2.4תפעול המוקד
 2.4.1הכפיפות הארגונית של המוקד העירוני
המוקד פועל בכפיפות ישירה למנכ"ל העירייה ,באמצעות עוזרת מנכ"ל
העירייה.
 2.4.2מיקום המחלקה
המחלקה ממוקמת בקומת הכניסה לבית העירייה.
במוקד אולם גדול בו קיימות  7עמדות מחשב לנציגי הפניות ,ובנוסף חדר
נפרד למנהלת המוקד עם עמדת מחשב (בעת הצורך ניתן להוסיף  3עמדות
בחדר המנהלת).
הביקורת מציינת
כי יושמו המלצותיה מדוח ביקורת קודם  -המוקד הועבר ממקומו הקודם
למקומו הנוכחי ותנאי העבודה כיום מאפשרים למוקד לתפקד ביתר יעילות.
כמו כן תוגבר צוות המוקד ,נוספו עמדות מחשב וקווי טלפון.
 2.4.3אנשי הצוות
צוות המוקד מונה ,נכון ליום  12 , 31.1.2012עובדים כדלקמן:
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ

תפקיד
מנהלת המוקד
סגנית מנהלת המוקד
נציגת שירות
נציגת שירות
נציגת שירות
נציגת שירות
נציגת שירות
נציג שירות
נציגת שירות
נציג שירות
נציגת שירות
נציגת שירות

ותק בעירייה
 5שנים
 23שנים
 34שנים
 17שנים
 7שנים
 4.5שנים
 2שנים
 2שנים
 1.5שנים
 1.5שנים
 0.5שנה
 0.5שנה

 %משרה
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
80%
60%
80%
95%
10.75
משרות

 7מאנשי הצוות עובדים במשרה מלאה ו 5 -במשרה חלקית .סה"כ המצבה
שוות ערך ל 10.75 -משרות מלאות .התקן המאושר הינו  13משרות .בעת
עריכת הביקורת בוצע הליך לקליטת  2עובדים נוספים.
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 2.4.4קליטת והדרכת עובדים חדשים
נכון לחודש פברואר  2012עובדים במוקד  7נציגים קבועים ו 5 -נציגים
זמניים (סטודנטים במשרות חלקיות) .אי-לכך ,קיימת מדי פעם תחלופה של
עובדים.
להלן תיאור תהליך גיוס וקליטת עובד חדש במוקד:
 בעת תחלופת עובד או הרחבת צוות המוקד (באישור מנכ"ל)
מפורסמת דרישה לגיוס עובד בעיתון ארצי ,במקומון ובאתר
האינטרנט העירוני.
 מתבצע הליך של ראיון אישי אצל מנהלת המוקד לצורך מיון
ראשוני.
 המועמדים הרלוונטיים מוזמנים לועדת המכרזים.
 הועדה בוחרת את העובד.
 העובד החדש מקבל הדרכה אישית ראשונית ממנהלת המוקד
וסגניתה ,כולל :הסבר כללי על העירייה ומחלקותיה ,הסבר על
תפקידי המוקד ,אופן המענה לפונה והטיפול הפנייה .כמו כן מקבל
הדרכה על המערכות הממוחשבות שבמוקד.
 העובד מקבל תיקייה הכוללת את נהלי המחלקה וחומר נוסף על
הפעילות של המחלקה.
 העובד מוצמד למשך כחודש ימים לעובד ותיק ומנוסה לצורך
חונכות.
 בסיום שלב ההדרכה והקליטה העובד מקבל שם משתמש וסיסמא
אישית כדי להיכנס למחשב .כמו כן ,מקבל את מפתח בית העירייה
ואת קוד נטרול מערכת האזעקה.
 כל תהליך הגיוס והקליטה נמשך כחודשיים.
הביקורת מציינת
כי תהליך הגיוס וקליטת העובדים החדשים במוקד מבוצע באופן משביע
רצון.
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 2.4.5שעות הפעילות \ משמרות
המוקד העירוני פועל  24שעות ביממה במהלך כל ימות השנה.
המוקד פועל ב 3 -משמרות כדלקמן:


משמרת בוקר :משעה  07:00עד שעה  5 - 15:00עובדים.



משמרת ערב  :משעה  15:00עד שעה  2 - 23:00עובדים (בעת הצורך,
כגון ימי גשם –  3עובדים).

משמרת לילה :משעה  23:00עד  1 - 07:00עובד.

משמרת ה לילה פועלת מתחנת כבאות והצלה רמת – גן .החל מהשעה 23:00
הנתב של המרכזייה מפנה את כל השיחות הטלפוניות ישירות למוקד בכיבוי
– אש .המוקד מופעל מתחנת כיבוי אש גם בסופי שבוע ובחגים.
נאמר לביקורת ע"י מנהלת המוקד ,כי במהלך שנת  2012תפסק הפעלת
המוקד מתחנת כיבוי – אש וכל הפעילות תיערך אך ורק מבית העירייה
(כמו-כן ,בתכנון הקמת מוקד נוסף "מוקד רואה – צופה" ,שיפעל במקביל
למוקד  ,109בשילוב מערך המצלמות שיותקנו ברחבי העיר).
הביקורת מעירה
כי במשמרת הבוקר מפקחת על המחלקה מנהלת המוקד או סגניתה ,ואילו
במשמרת הערב לא קיים מינוי של ראש צוות \ אחראי משמרת .כמו-כן ,כל
אנשי הצוות הותיקים עובדים במשמרת הבוקר ,ואילו במשמרות הערב
והלילה עובדים רק אנשי צוות חדשים יחסית (כתוצאה מכך ,יש פניות רבות
של הצוות אל מנהלת המחלקה ,בשעות הערב והלילה ,כדי לקבל הנחיות
כיצד לפעול במצבים שונים).
הביקורת ממליצה
להקפיד כי הצוות במשמרות הערב והלילה יכלול עובדת ותיקה ,שתמונה
לראש צוות ,בנוסף לעובדת חדשה יחסית (כאשר המוקד יופעל גם בלילה
מבית העירייה ,משמרת הלילה תכלול לפחות  2עובדים).

 2.4.6העלות השנתית של המוקד העירוני
מנתונים שקבלה הביקורת ממחלקת השכר בעירייה עולה כי העלות השנתית
( )2011של המוקד העירוני הינה ( ₪ 1,275,000העלות תגדל בכ₪ 150,000 -
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לשנה עם קליטת  2העובדים החדשים).

 2.5היקף הפעילות
להלן היקף הפעילות של המוקד בשנים :2010 - 2011
 2.5.1כמות שיחות טלפוניות
תיאור

שנת 2011

שנת 2010

שיחות שנכנסו דרך הנתב למוקד

144,766

85%

160,864

84%

שיחות שנכנסו דרך הנתב למחלקות

25,522

15%

29,534

16%

סה"כ שיחות שנכנסו דרך הנתב

170,288

100%

190,398

100%

מתוך זה:
שיחות שנענו ע"י המוקד

137,528

95%

153,204

95%

שיחות שנענו ע"י המחלקות

18,196

71%

20,017

68%

סה"כ שיחות שנענו

155,724

91%

173,221

91%

מתוך זה שיחות שנענו ממוקד כיבוי
אש

14,378

12,018

סה"כ פניות שנפתחו
53,455

(מתוך השיחות שנענו)

34%

55,667

32%

מנתוני הטבלה עולה כי בגין כ 30% -מהשיחות הנענות נפתחו במחשב פניות לטיפול
במפגעים ותקלות ,ואילו יתרת ה 70% -שיחות נחלקו בין סוגי הפעילויות שלהלן:


בקשות לקבלת מידע (כגון :שעות קבלת קהל ,ימי פינוי גזם).



בירור סטטוס הטיפול בפניות קודמות.



פניות חוזרות לפניות שכבר נפתחו.



"פרוייקטים"  -רישום תושבים לאירועים שהעירייה מארגנת לתושבים (כגון:
טיולים).

הביקורת מעירה
כי לתוכנת המחשב אין כיום אפשרות לפלח את הפעילויות לסוגיהן ,ולכן אין מידע
כמה שיחות מתקבלות בגין בקשות מידע וכמה בגין נושאים אחרים.
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הביקורת ממליצה
לשדרג את התוכנה של מערכת הממוחשבת על מנת שאפשר יהיה לפלח את השיחות
לסוגיהן ,וזאת באמצעות קוד שינתן לכל סוג פעילות אשר יוקלד על ידי נציגי
השירות.
להלן נתוני מדגם שערכה הביקורת ביום 5/2/2012

כמות שיחות שנענו

שעות פעילות
משמרת בוקר
07:00 - 10:00

177

10:00 - 13:00

129

13:00 - 15:00

100
406

סה"כ במשמרת בוקר
משמרת ערב

137

15:00 - 23:00
משמרת לילה בכיבוי אש

16

23:00 - 07:00

559

סה"כ שיחות שנענו

במהלך היום נכנסו למוקד  585שיחות ומתוכן ננטשו  26שיחות (.)4.4%
ביום זה נפתחו ע"י המוקד  151פניות במחשב (כמות השווה לממוצע הפניות היומי
שנפתחו בשנת .)2011
מנתוני הטבלה ניתן לראות כי עי קר פעילות המוקד הינו במהלך משמרת הבוקר,
מהשעה  07:00ועד לשעה .15:00

 2.5.2הפניות שנפתחו בשנת 2011
במהלך שנת  2011נפתחו  55,667פניות במחשב (לעומת  53,455בשנת .)2010
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רוב הפניות היו בגין מפגעים ותקלות בנושאי תברואה והנדסה.
להלן התפלגות הפניות בשנת  2011לפי האגפים הדומיננטיים:
כמות
תיאור
סה"כ פניות למוקד 55,667
מתוך זה:
35,824
לאגף תברואה
11,362
לאגף הנדסה
8,493
לאחרים

%
100%
65%
20%
15%

פניות למוקד בשנת 2011

15%
אגף תברואה
אגף הנדסה

20%

שאר האגפים והמחלקות

65%

מהנתונים עולה כי  65%מהפניות הינן בגין נושאי אגף התברואה.

 2.5.2.1להלן עשרת נושאי הפניות העיקריים בשנת 2011
מחלקה
הדברה
שרותי ניקיון
הדברה

נושאים
עכברים
פינוי פגר
יתושים
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כמות פניות
3,968
2,755
2,722

חצרות
אי ניקוי רחוב /מדרכה
סתימת ביוב עירונית
ונדליזם והפרעות מנוחה
צמחיה לגיזום
תיקוני מדרכות
פנס שרוף /לא דולק

שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
ביוב ותיעול
פיקוח עירוני ורישוי עסקים
גנים ונוף
דרכים ותנועה
חשמל ומאור
סה"כ אירועים

2,097
1,721
1,578
1,562
1,314
1,290
1,171
20,178

עשרת הנושאים המרכזיים לשנת 1102
3,968

סידרה1

2,755

2,722

פינוי פגר

יתושים

2,097

עכברים

חצרות

1,721

1,578

1,562

אי ניקוי
רחוב/
מדרכה

סתימת ביוב
עירונית

ונדליזם
והפרעות
מנוחה

1,314

1,290

צמחיה
לגיזום

תיקוני
מדרכות

1,171

פנס שרוף/
לא דולק

מהנתונים עולה כי הבעיה השכיחה ביותר הינה הדברת העכברים והחולדות ,ולאחר
מכן פינוי הפגרים ומכת היתושים.

 2.6אופן פניית התושב למוקד
קיימים מספר ערוצי תקשורת אשר דרכם אפשר לפנות למוקד העירוני ,כדלקמן:


באמצעות הטלפון.



באמצעות חלון "מוקד פניות  "109או "צור קשר" באתר האינטרנט של
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העירייה.


בפקסים ובמיילים הנשלחים בדואר האלקטרוני.



במכתבים רגילים.



בפניות אישיות.

רוב הפניות (כ )95% -מבוצעות באמצעות הטלפון וחלקן הקטן (כ )5% -באמצעות
אתר האינטרנט העירוני ( .כמות הפניות במיילים ,במכתבים ובפניות אישיות הינה
זניחה).

 2.6.1פניות באמצעות הטלפון
למוקד  3קווי טלפון:


קו מס'  109לפניה מתוך העיר.



קו מס'  03-6753495לפניה מהעיר ומחוצה לה.



קו " " VIPלפניות דחופות מגופים כגון :משטרה ,מד"א ,חברת
החשמל ולשכת ראש העיר.

הנתב הטלפוני
כאשר התושב מחייג לקו  109הוא מגיע לנתב טלפוני ראשי .ההקלטה
המושמעת בפתיח מנחה את הפונה ללחוץ על " "1כדי להגיע למוקד עצמו,
או על " " 2כדי להגיע למחלקות .בלחיצה על " "1עונה לפונה נציג שירות
מהמוקד .בלחיצה על " "2הפונה מגיעה לנתב משני ועליו לבחור את
המחלקה הרצויה לו .במידה ואין מענה מהמחלקה – השיחה גולשת (לאחר
 1.5דקות) אוטומטית למוקד.

מעבר לשעות הפעילות של המחלקות פועל רק הנתב הראשי המוביל את כל
השיחות ישירות למוקד .לאחר השעה  23:00כל השיחות מועברות
אוטומטית למוקדן הפועל בתחנת כיבוי אש.
במצבי "מצוקה" מיוחדים כמו תקלות בזרם החשמל ,שביתה בבתי ספר
ומצבי חרום ,המוקד מבצע הקלטה של הודעת פתיח המושמעת מיד עם
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קבלת השיחה ,וכוללת מידע ,הדרכה והכוונה בהתאם.
רוב שיחות הפונים לנציגי המוקד  -מוקלטות ונשמרות.
זמן תגובה למענה הטלפוני
נאמר לביקורת ע"י מנהלת המוקד כי נקבעו למוקד  2יעדים:


מענה תוך  60שניות ל 90% -מהשיחות הנכנסות.



"נטישה" של עד  5%מהשיחות הנכנסות.

הביקורת מציינת
כי בבדיקת נתוני המערכת הממוחשבת מהשנים  2010ו ,2011 -נמצא כי
המוקד עמד ביעדים הנ"ל.
הביקורת מעירה
כ י יעדי האיכות הנ"ל אינם מוגדרים בכתב בנהלים.
לעומת המוקד העומד ביעדים ,נמצא כי כ 12% -מהשיחות הנכנסות ישירות
למחלקות "ננטשות" על ידי הפונים טרם קבלת מענה ,ועוד כ17% -
מהשיחות למחלקות "גולשות" למוקד עקב אי הענות מצד המחלקות.
הביקורת ממליצה
להגדיר בכתב את יעדי האיכות בנהלי העבודה של המוקד העירוני.
לבדוק את פשר הכמות הגדולה יחסית של השיחות שלא נענות על ידי
המחלקות (הבעיה בולטת במיוחד במחלקת החניה).

 2.6.2פתיחת פנייה באמצעות אתר האינטרנט העירוני
באתר האינטרנט העירוני קיים חלון ירוק "מוקד פניות  ."109כאשר לוחצים
על החלון נפתח טופס פנייה .על הפונה למלא את הפרטים הנדרשים
כדלקמן:
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פרטי הפונה (שם ,כתובת ,טלפון ודוא"ל).



מקום האירוע (כתובת מלאה).



מהות הפנייה.

לאחר שהפונה לוחץ על "שלח" ,הוא מקבלת מענה אוטומטי כי פנייתו
נרשמה במערכת ,וכי יקבל במהרה בדוא"ל את מספר פנייתו לצורך מעקב.
סגנית מנהלת המוקד קולטת במערכת את הפנייה ושולחת לפונה במייל
חוזר את מספר הפנייה.
הפונה יכול לבצע מעקב ו לבדוק באינטרנט ,באמצעות מספר הפנייה ,מהו
סטטוס הפנייה.

 2.6.3פנייה למוקד באמצעות SMS
הביקורת מעירה
כי לא ניתן כיום לקבל פניות באמצעות ה ."SMS" -הביקורת מציינת כי התקשורת
באמצעות ה SMS -התפתחה מאוד בשנים האחרונות ויש להיערך לקבלת פניות
(ומתן משוב) גם באמצעות הערוץ הזה.
הביקורת ממליצה
להיערך לקראת אפליקציה של קבלת פניות מהתושבים באמצעות ה ,"SMS" -כדי
לאפשר לתושב הנמצא בשטח ורואה מפגע \ תקלה ,לשלוח הודעה מידית מהשטח
למוקד.

 2.7תהליך הטיפול בפנייה
להלן תיאור תהליך הטיפול בפנייה:


נציג הפניות יזדהה בשמו בפני הפונה.



במקרה של בקשת מידע – יאתר במהירות את המידע הנדרש וימסור לפונה.
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במקרה של פנייה בגין מפגע או תקלה  -הנציג יקליד את כל הפרטים ב"מסך
פנייה חדשה" במערכת ה ,CRM -כולל :פרטי הפונה ,כתובת האירוע ומהות
האירוע (המערכת רושמת אוטומטית מספר אירוע ,תאריך ושעה ,שם הנציג
המקבל).



נציג השירות ימסור לפונה את מספר הפנייה ואת הצפי לגמר הטיפול בבעיה.



הנציג יעביר את הפנייה לטיפול המחלקה הרלוונטית לנושא הפנייה.



המחלקה תבצע את הפעולה המתקנת הנדרשת בפרק הזמן שהוגדר.



המחלקה תעדכן את פרטי הטיפול במסך הפנייה ובתום הטיפול תבצע את
אקט הסגירה של הפנייה.



המוקד יבצע מעקב של סגירת אירועים או אי סגירתם על ידי המחלקות.



המוקד יבצע אקט סגירת אירוע רק בשני מקרים:
פניות מורכבות – פניות אשר בטפולן מעורבות מספר מחלקות.
פניות דחופות.
-



באחריות המזכירות המחלקתי ות לבדוק ,לפחות פעמיים ביום ,פניות חדשות
שהתקבלו במערכת והעברתן לטיפול הנדרש.

הביקורת מעירה
כי בתצפית אשר ערכה על עבודת הנציגים ובהקשבה לשיחותיהם עם הפונים,
התברר לה כי הנצ יגים לא נוהגים למסור לפונים את זמן הצפי לגמר הטיפול בבעיה,
וזאת למרות שנתון זה מוקפץ אוטומטית על ידי המערכת ונראה לעין הנציג בעת
הקלדת סוג האירוע.
לשאלת הביקורת את הנציגים מדוע הנתון לא נמסר לפונים ,כנדרש עפ"י הנוהל,
היא נענתה שהמחלקות אינן עומדות בזמנים שנקבעו ולכן ,לדעתם ,מוטב לא למסור
מידע זה לפונים (מדגם של פניות שלא טופלו במסגרת הזמן המוקצב – "זמן תקן" -
מוצג בהמשך הדוח).
כמו -כן ,הביקורת נוכחה לדעת כי המוקד מבצע סגירות של פניות רבות ,מעבר
למתחייב על פי הנוהל (על פי הנוהל המוקד יסגור רק פניות מורכבות ו\או דחופות).
במהלך הביקורת הגיעו למוקד עובדים של מחלקות שונות וביקשו מהנציגים לסגור
פניות ,וזאת במקום סגירת הפניות הנ"ל ע"י הפקידות המחלקתיות.
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אין הגדרה במערכת וסימון בולט וקידוד לפניות "דחופות" .ההחלטה אם הפנייה
היא רגילה או דחופה הינה לשיקול דעתו של נציג השירות .אי-לכך ,לא ברור באופן
חד משמעי אילו פעילויות "דחופות" ייסגרו על ידי המוקד .כמו כן אין אפשרות
להפיק מהמערכת "דוח פעילויות דחופות" על מנת לבצע מעקב הדוק במיוחד על
הטיפול בפניות הנ"ל.
הביקורת ממליצה
לבדוק את הסיבות לאי עמידה בזמנים של המחלקות (ראה מדגם בהמשך) ולתקן
את המצב ,על ידי התייעלות ו\או עדכון זמני התקן ,על מנת שאפשר יהיה לתת
לפונים צפי ריאלי של מועד גמר הטיפול בפנייתם.
להקפיד על סגירת פניות "רגילות" על ידי פקידות המחלקות הרלוונטיות ,ולא
להפוך את נציגי השירות של המוקד לפקידים של המחלקות.
להגדיר במערכת אילו פעילויות הן "דחופות" .לתת לפעילויות הדחופות קוד מיוחד
על מנת שאפשר יהיה להפיק "דוח פניות דחופות" לצורך ביצוע מעקב הדוק עליהן.
לבצע שדרוג של התוכנה כדי להבליט את הפניות הדחופות (כגון צביעתן באדום).
לבחון אפשרות לממשק את מערכת ה CRM -למ כשירים הסלולרים של העובדים
המקצועיים המטפלים בתיקון התקלות ,על מנת שיוכלו לדווח ולסגור ישירות
מה"שטח" פניות שטופלו על ידם.

הביקורת מציינת
כי במהלך הביקורת נתקבלה החלטת מנכ"ל להפעיל ממשק  SMSכפיילוט
במחלקות שירותי ניקיון וגנים ונוף .במידה והפיילוט יצליח יחוברו גם המכשירים
הסלולרים של יתר המחלקות.

 2.8מעקב ובקרה על הטיפול בפניות
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על פי הנוהל:


הבקרה והמעקב על הטיפול בפניות מוטלים על המוקד .בסוף כל משמרת על
נציגי השירות לבדוק את סטטוס הפניות.



אחת לחודש יופק דוח חודשי אשר יציג את נתוני הפעילות האגפית (בחתך
מחלקתי) בהשוואה לחודש הקודם .בסוף רבעון יופק דוח רבעוני בהשוואה
לרבעון קודם ובסוף השנה יופק דוח שנתי בהשוואה לשנה הקודמת.



מנהלת המוקד העירוני אחראית לביצוע מעקב מתמיד אחר הטיפול בפניות
דחופות.



אחת לחודשיים תתקיים פגישה בלשכת המנכ"ל עם מנהלת המוקד ונציגי
האגפים השונים כדי לדון בפעילות המחלקות ולנתח את הסיבות לתקלות
חוזרות ,על מנת לגבש פעולות מתקנות ודרכי פעולה למניעת הישנות התקלות.

הביקורת מציינת
כי נוכחה לדעת ש אחת לתקופה מתכנס "פורום פניות" בראשות מנכ"ל העירייה
ובהשתתפות עוזר רה"ע ,מנהלת המוקד העירוני ונציגי האגפים ,כדי לדון בפעילות
המוקד והמחלקות בנושא הפניות.
מנהלת המוקד מציגה בפני הפורום את הביצועים התקופתיים בהשוואה לתקופה
הקודמת .בפורום נדונים פניות חוזרות ונשנות ומתקבלות החלטות לביצוע "פעולות
מתקנות" כדי למנוע הישנותן.
כמו-כן ,מוצגים נתונים של אי מענה טלפוני על ידי המחלקות ודוחות של פניות שלא
עמדו בתקן.
הביקורת ראתה כי בפורום שנערך ביום  8/2/2012ביקש מנכ"ל העירייה לזמן
לפגישות את המחלקות אשר בולטות בחוסר מענה טלפוני לפונים ,ובאי עמידה
בזמני התקן.
הביקורת מעירה
כי ברורים עם מנהלי המחלקות בנוגע ל אי הענות טלפונית ואי עמידה בזמנים
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נערכים לעיתים רחוקות.
הביקורת ממליצה
לערוך בירורים עם מנהלי מחלקות בנוגע לחריגות לפחות אחת לחודשיים.
נאמר לביקורת
על ידי עוזרת המנכ"ל ,כי המנכ"ל הורה למנהלת המוקד העירוני להפיק מדי חודש
דוחות על חריגות ולקבל ממנהלי המחלקות הסברים .הדוחות וההסברים יועברו
לידיעת המנכ"ל.

 2.9עמידה בזמני תקן
קיימים "זמני תקן" לביצוע טיפול \ תיקון של האירועים השונים .זמני התקן נקבעו
על ידי מנהלי האגפים \ מחלקות ובבדיקה ואישור מנכ"ל.
זמני התקן הוכנסו למחשב והם "קופצים" לעיני נציג השירות עם הקלדת סוג
האירוע ,במסך פתיחת פנייה חדשה.

2.9.1

להלן מדגם של זמני תקן:

נושא

אגף

מחלקה

זמן תקן

בור ספיגה בכביש \ מדרכה

הנדסה

ביוב ותיעול

 6שעות

הצפת כביש במי גשם

הנדסה

ביוב ותיעול

 12שעות

סתימת ביוב עירוני

הנדסה

ביוב ותיעול

 1יום

מפגע בטיחותי

גנים ונוף

 9שעות

עץ שנפל

גנים ונוף

 9שעות

נחשים

תברואה הדברה

 1שעה

עכברים וחולדות

תברואה הדברה

 2ימים
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פינוי פגר

 20שעות

תברואה הדברה

מפגע מסוכן מחלקת מאור

הנדסה

חשמל ומאור

 3שעות

רחוב שלם לא מואר

הנדסה

חשמל ומאור

 3שעות

ריקון מיכל מיחזור נייר

תברואה מחזור

 7ימים

אין מים בברזים

הנדסה

מים

 12שעות

פיצוץ מעבר כביש

הנדסה

מים

 16שעות

מפגע אתר בניה פעיל

הנדסה

פיקוח בניה

 1יום

זריקת פסולת

הנדסה

פיקוח ורישוי עסקים  3ימים
 30דקות

חניה על מדרכה ,חנית נכים תברואה שיטור עירוני
אי פינוי אשפה

תברואה שירותי ניקיון

 1יום

אי ניקוי רחוב

תברואה שירותי ניקיון

 3ימים

פינוי פגר

תברואה שירותי ניקיון

 3שעות

הביקורת מעירה
כי בסריקה שערכה לבדיקת העמידה של המחלקות בזמני התקן ,נמצאו פניות רבות
שלא עמדות בזמנים שנקבעו וקיימות חריגות משמעותיות ממועדי הצפי לסגירת
הפניות.

להלן הממצאים:
2.9.2

פניות שלא בתקן – שנת 2010

אגף

מחלקה סה"כ פניות פניות לא בתקן שיעור חריגות

סה"כ עירייה

6,818

53,549

13%

מתוך זה:
הנדסה

דרכים

5,040

1,426

28%

הנדסה

מאור

1,992

492

25%

חניה

711

188

26%
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תברואה

2.9.3

מיחזור 1,004

61%
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פניות שלא בתקן – שנת 2011

אגף

סה"כ פניות פניות לא בתקן שיעור חריגות

מחלקה

55,667

סה"כ עירייה

13%

7,480

מתוך זה:
דרכים

5,009

1,430

29%

הנדסה

חניה

953

462

48%

תברואה

הדברה

7,925

1,289

14%

תברואה

שיטור עירוני 1,223

703

57%

2.9.4

פניות שלא בתקן – מיום  1.1.2012ועד ליום 20.2.2012
מחלקה סה"כ פניות פניות לא בתקן שיעור חריגות

אגף

5,366

סה"כ עירייה

11%
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להלן מדגם פניות שלא עמדו בתקן בחודשים ינואר – פברואר :2012

 2.9.4.1אגף הנדסה
מס"ד

מחלקה

נושא

1

דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה

תמרורים

מס'
פניה
10007

מדרכות

10067

2

תיאור

פתיחה

שלט תאורה
נפל
בור במדרכה

1/1/12
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1/1/12

סגירה

זמן
תקן
14
ימים
28
ימים

זמן
טיפול
35
ימים
34
ימים

סטטוס
5/2/12
טרם נסגר
טרם נסגר

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

חשמל
ומאור
ביוב
ותיעול
חשמל
ומאור
חשמל
ומאור
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
דרכים
ותנועה
חשמל
ומאור
דרכים
ותנועה

19

פיקוח
בניה
ביוב
ותיעול

20

לא

רחוב
מואר
הצפת כביש

10244

שונות

10250

מפגע מסוכן

10378

בורות
בכביש
בורות
בכביש
שונות

10379

10439

רמזורים

10457

רמזורים

10837

תחנת
אוטובוס
בורות
בכביש
בורות
בכביש
בורות
בכביש
תחנת
אוטובוס
לא
פנס
דולק
סככת
המתנה

10930

בור בכביש שד'
ירושלים
בור בכביש רח'
החייל
שונות מח'
דרכים
שיבושים
ברמזורים
תקלה
ברמזורים
סככה שבורה

10941

בור בכביש
ברח' יונה
בור בכביש
באבא הלל
בור בכביש
ברח' החולה
סככה שבורה

11918

פנס שרוף
ברחוב מתניה
סככת
לאוטובוס
שבורה
פסולת בניה

12972

סתימה בביוב
העירוני

מפגע באתר
בניה
ביוב עירוני

10141

אין אור בקטע
רחוב
כביש מוצב ממי
גשם
חדירת מים
לפנסים
עמוד חשמל נפל

10400

11306
11359
11610

11997
12203

1/1/12

9/1/12

2/1/12

2/1/12

2/1/12

2/2/12

3/1/12

9/1/12

3
שעות
12
שעות
7
ימים
3
שעות
14
ימים
14
ימים
21

32
ימים
32
ימים
28

21
ימים
5
ימים
10
ימים
14
ימים
14
ימים
14
ימים
10
ימים
4
ימים
10
ימים

32
ימים
22
ימים
27
ימים
27
ימים
24
ימים
24
ימים
21
ימים
11
ימים
17
ימים

22/1/12

 1יום

27/1/12

 1יום

14
ימים
 5ימים

3/1/12
3/1/12
3/1/12

1/2/12

4/1/12
8/1/12

30/1/12

8/1/12
8/1/12
11/1/12
12/1/12
15/1/12
18/1/12
19/1/12

 7ימים
 3ימים
31
ימים
 6ימים
טרם נסגר
טרם נסגר

טרם נסגר

טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר

 2.9.4.2אגף תברואה
מס"ד

מחלקה

נושא

1

הדברה

חולדות

מס'
פניה
10112

2

מחזור

ריקון מיכל

10251

3

פרסום
ושילוט
הדברה

שלטים
שנפלו
דבורים

10299

מיכל לא
מרוקן
שלט בית
ספר נפל
נחיל דבורים

5

שרותי
ניקיון
מחזור

עגלות
אשפה
ריקון מיכל

10684

חסרה עגלת
אשפה
מיכל לא
מרוקן

4

6

10556

11047

תיאור

פתיחה

חולדות בחצר

1/1/12
2/1/12
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סגירה

22/1/12

2/1/12
4/1/12
5/1/12

2/2/12

9/1/12

25/1/12

זמן
תקן
2
ימים
7
ימים
2
ימים
2
ימים
3
ימים
7
ימים

זמן
טיפול
24
ימים
20
ימים
23
ימים
21
ימים
19
ימים
16
ימים

סטטוס
5/2/12
טרם נסגר

טרם נסגר
טרם נסגר

7
8
9
10

פיקוח
ורישוי
עסקים
פרסום
ושילוט
תברואה
אגפי
הדברה

11

פיקוח
ורישוי
עסקים
פיקוח
ורישוי
עסקים
הדברה

14

פיקוח
ורישוי
עסקים
הדברה

16

פרסום
ושילוט
פיקוח
ורישוי
עסקים
שרותי
ניקיון
הדברה

20

פיקוח
ורישוי
עסקים

12
13

15

17
18
19

סתימת
ביוב

11147

פיקוח,
סתימת ביוב

10/1/12

שונות

11325

שונות

11383

עכברים

11604

צואת
כלבים

11676

עמוד נוטה
ליפול
דלת של פח
רומא
עכברים ,רח'
הרצל
צואת כלבים,
המבדיל

11/1/12

24/1/12

12/1/12
15/1/12

 1יום

14
ימים

14
ימים
14
ימים
2
ימים
9
ימים

24
ימים
24
ימים
15
ימים
14
ימים
13
ימים
 8ימים

15/1/12

29/1/12

צואת
כלבים

11750

צואת כלבים,
אסף

16/1/12

29/1/12

9
ימים

עכברים

11932

פינוי
מכולה

11938

18/1/12

31/1/12

עכברים

1210

עמודורים

12044

סתימת
ביוב

12056

עכברים ,רח'
הירדן
אי פינוי
מכולה,
ברקאי
עכברים ,אלוף
שדה
שלט רחוב
נשבר
ביוב בחצר

18/1/12

31/1/12

2
ימים
7
ימים

מפגע ניקיון

12610

עכברים

13067

שוטטות
כלבים

13311

מפגע במקום
ציבורי
עכברים ,כנפי
נשרים
שוטטות
כלבים

טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר

12
ימים

19/1/12

2
ימים
7
ימים
 1יום

11
ימים
26
ימים
16
ימים

24/1/12

4
ימים
2
ימים
3
ימים

 8ימים

טרם נסגר

 5ימים

טרם נסגר

 6ימים

טרם נסגר

19/1/12
19/1/12

29/1/12
30/1/12

טרם נסגר
טרם נסגר
טרם נסגר

מנתוני הטבלאות עולה כי מחלקות רבות לא עומדות בזמני התקן שנקבעו ,ופניות
רבות נסגרות זמן רב ,באופן משמעותי ,ממועד הצפי לסגירתן.

הביקורת ממליצה
לבחון את הסיבות של אי העמידה בזמני התקן ולבצע את הפעולות המתקנות
הנדרשות שהן ,לדעת הביקורת ,ייעול השירות ו\או תיקון זמני התקן לזמנים
ריאליים.
הביקורת מציינת
כי ב מהלך הביקורת החליט מנכ"ל העירייה על בדיקה מחודשת של זמני התקן,
ובמידת הצורך יתקיים דיון על עדכון חלק מהזמנים.
הביקורת מעירה
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כי במערכת הממוחשבת אין מנגנון של התראות ("דגלים אדומים") כאשר חולף זמן
התקן המוקצב לפנייה והיא טרם הסתיימה.
בנוסף ,לא קיים "דוח חריגים למנהל" ,הכולל רק את הפניות הפתוחות שהטיפול
בהן בפיגור משמעותי ביותר (ובעיקר פיגורים בפניות דחופות ומסוכנות) .דוח
"הפניות לא בתקן" הרגיל הינו דוח גדול המכיל את כל הפניות החורגות ,כאשר רובן
חורגות במעט מהתקן (גם פניה עם חריגה של  1דקה תופיע בדוח הנ"ל) אי-לכך דוח
זה אינו יעיל.
כמו כן ,לא מוגדר בכתובים (בנוהל) ולא במערכת הממוחשבת ,אילו פניות נחשבות
לדחופות ו\או מסוכנות .הדבר נתון לשיקולו של כל נציג שירות .יתכן מצב כי נציג
השירות לא יפעל כנדרש (בעקר במשמרת ערב או לילה) ולא יפעיל את הגורמים
הנדרשים בדחיפות (כונני לילה) בגין חשש להטרדת שווא עקב מקרה שאינו דחוף.
הביקורת ממליצה
לשדרג את תוכנת המערכת הממוחשבת על מנת שתיתן התראות כאשר חלף זמן
התקן והפנייה טרם הסתיימה .הדבר חשוב בעיקר לגבי פניות דחופות ומסוכנות.
להפיק "דוח חריגים למנהל" .זהו דוח מצומצם שיכלול רק את הפניות שבפיגור
משמעותי ביותר ( שיעור החריגה תוגדר ע"י מנכ"ל העירייה) ובעיקר את הפניות
הדחופות והמסוכנות שבפיגור ,על מנת לאפשר למנהלים לעקוב ולפקח באופן הדוק
על הטיפול בפניות.
להגדיר בכתב (בנוהל) ובמערכת הממוחשבת אילו אירועים נחשבים מסוכנים ו\או
דחופים  ,על מנת שנציג השירות לא יהסס להזעיק את הגורמים הרלוונטיים בקרות
אירוע כזה .כמו -כן ,מומלץ כי כל הפניות שהוגדרו כמסוכנות ודחופות יובלטו
במערכת (לדוגמא – יהיו צבועים באדום) ,על מנת להדק את הבקרה.

 2.10כלי הניהול והבקרה  -המערכת הממוחשבת
המוקד משתמש ב 3 -תוכנות מחשב לצורך תיעוד ,מעקב ובקרה על הטיפול בפניות,
כדלקמן:
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2.10.1

מערכת "  CRMשיא "
זוהי מערכת ממוחשבת לתיעוד ומעקב אחר הפניות .המערכת הנ"ל
ממושקת לכל מחלקות העירייה.
להלן מסכי המערכת:
 מסך פנייה חדשה
באמצעות מסך זה פותחים פנייה חדשה במערכת .הנתונים
המוכנסים :פרטי הפונה ,פרטי האירוע ,המחלקה המטפלת.
המערכת רושמת אוטומטית את תאריך ושעת קבלת הפנייה
(הטלפונית) ואת שם הנציג המקבל.
 מסך פנייה באינטרנט
קבלת פנייה באמצעות האתר העירוני .הפרטים מוכנסים ע"י סגנית
מנהלת המוקד למסך פנייה חדשה .הפונה מקבל במייל חוזר את מספר
הפנייה לצורך מעקב עצמי באינטרנט.

 מסך מעקב סטטוס פניות
באמצעות מסך זה מתבצע המעקב אחר סטטוס הפניות .להלן הנתונים
המתקבלים במסך זה:
מספר פנייה.
תאריך פתיחת פנייה.
פרטי פונה.
נושא הפנייה.
מחלקה מטפלת.
סטטוס הפנייה ("רמזור"):
פנייה חדשה – צבע אדום.
פנייה בטיפול  -צבע צהוב.
הפנייה טופלה  -צבע ירוק.
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-

הפנייה בוטלה  -צבאים אדום \ שחור.

במסך זה קיים "מסנן" אשר באמצעותו אפשר לראות (ולהפיק דוחות)
רק את הפניות לפי הסטטוס הרצוי ,לדוגמא :את כל הפניות החדשות
שטרם טופלו (צבע אדום).
 מסך חיפוש
קיימת תוכנת חיפוש אשר ב אמצעותה ניתן לאתר בקלות פנייה כלשהי
עפ"י שם הפונה או תאריך פניה או כתובת או מס' טלפון.

 מסך דוחות
קיימת אפשרות להגדיר הפקת (והדפסה בהתאם לצורך) של הדוחות
הבאים:
דוח ריכוז פניות כולל תיאור מלא של הפנייה.
דוח ריכוז פניות מקוצר.
דוח ריכוז פניות עם תאריך סגירה (פניות שנסגרו).
דוח ריכוז פניות שחרגו מהתקן (לא עמדו בזמני התקן
שהוגדרו לפתרון הבעיה).

במערכת קיימת "היסטוריה" של  1.5שנים (מאז ששודרגה התוכנה).
הביקורת מעירה
כי לא ניתן להפיק מהמערכת "דוח פניות חוזרות" .הביקורת מציינת
כי פניות חוזרות לגבי אותו אירוע הינן אינדיקציה לבחינת איכות
הטיפול בפנייה ,והן מלמדות על אי ביצוע פתרון שלם ובאיכות
הנדרשת לבעיה .כתוצאה מכך הבעיה לא נפתרה והתושב נאלץ לפנות
שוב למוקד.
הביקורת ממליצה
לשדרג את התוכנה על מנת שאפשר יהיה להפיק מהמערכת דוח על
פניות חוזרות.
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 מסך סטטיסטיקה
מסך זה אמור היה לאפשר הפקת דוחות סטטיסטיים ,כגון :דוחות
השוואתיים שונים וסיכומי פעילויות בחתכים שונים (למשל :כמות
פניות בנושא מסויים בשנת  2011לעומת שנת .)2010
הביקורת מעירה
כי עפ"י מנהלת המוקד ,אינה משתמשת במסך זה היות ואינו אמין.
אי-לכך ,עורכת במערכת חיצונית (גיליון אקסל) את הדוחות
הסטטיסטים הנדרשים.
לדעת הביקורת צריך שהנתונים יתקבלו ישירות מבסיס המידע
שבמערכת ,ויש מקום לטעויות כאשר עורכים דוחות "ידניים" בגיליון
אקסל .כמו-כן ,ללא ספק מושקע זמן רב בהפקת דוחות ידניים במקום
הפקה אוטומטית ומידית מהמערכת הממוחשבת.
הביקורת ממליצה
לפנות לחברה האחראית על התוכנה ולדרוש בדיקת היישום ותיקונו
במידת הצורך ,על מנת שאפשר יהיה להפיק דוחות אמינים ישירות
מהמערכת.

 מסך מאגרי מידע
הביקורת מעירה
כי מסך זה אינו פעיל .כפי שצוין לעיל ,נציגי השירות משתמשים
במידע "ידני" (קרי :אוסף דפים מודפסים) ולא קיימת מערכת מידע
ממוחשבת.
הביקורת ממליצה
לבחון האפשרות לעדכן ולהכשיר השימוש במאגר מידע ממוחשב זה,
או לחילופין במערכת מידע ממוחשבת אחרת.
 מסך נהלים
הביקורת מעירה
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כי המסך אינו פעיל .נהלי המוקד לא הוכנסו למערכת והם קיימים
אצל מנהלת המוקד ב."HARD COPY" -
הביקורת ממליצה
להכניס את נהלי המוקד למערכת כך שכל נציג שרות יוכל בכל עת,
לראות באמצעות מסך הנהלים את נהלי המוקד ,על מנת לרענן את
הידע האישי.
 מסך משתמשים
מסך זה נמצא בשליטת אחראית מחלקת המחשוב בעירייה .המסך
מגדיר את ההרשאות והסיסמאות האישיות של כל משתמשי
המערכת.

2.10.2

מערכת הקומפוזיט (תדיראן)
מערכת הקומפוזיט מאפשרת ביצוע בקרה ושליטה על קבלת השיחות
למוקד .המערכת משולבת עם ה .CRM -שילוב  2המערכות מייעל את
עבודת נציגי השירות.
באמצעות מערכת זו ניתן לראות על גבי המוניטור המוצב על שולחן
מנהלת המוקד (וגם תלוי על הקיר באולם הגדול) ,את הסטטוס של כל
עמדה \ נציג שירות.
לכל נציג יש "סרגל סטטוס" אישי המראה  ON LINEאת אחד מהמצבים
הבאים:
 הנציג עסוק בשיחה.
 הנציג עסוק בהקלדה (פניות שהתקבלו באינטרנט).
 הנציג פנוי – בהמתנה לשיחה.
 הנציג בהפסקה  -לא מקבל שיחות.
כאשר המערכת מזהה תושב שכבר פנה בעבר (על סמך שמו ,מס' טלפון
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שלו וכדומה) ,היא "מקפיצה" את ההיסטוריה של הפונה השמורה
במערכת ,כך שנציג השירות יכול לראות את מהות הפניות הקודמות של
אותו תושב אשר איתו הוא מדבר.

2.10.3

מערכת " " CCM
זו הי מערכת המשמשת בעיקר את המחלקות לקבלת פניות ישירות שלא
באמצעות הנתב של מוקד  .109מנהלת המוקד מפיקה מתוכנה זו דוחות
כמותיים בלבד – כמות השיחות הישירות שנכנסו לכל מחלקה בפרק זמן
נתון.
מעיון בדוח שהופק על כמות השיחות שבוצעו בשנים ,2010 – 2011
התקבלו הנתונים הנ"ל:

אגף \ מחלקה

שנת 2010

שנת 2011

סה"כ מחלקות
מתוך זה:
מחלקת דרכים ותנועה
מחלקת מים
רישוי בניה
מחלקת חניה
פיקוח עירוני

76,856

88,648

7,914
7,207
4,518
12,714
8,030

10,298
7,477
9,060
16,109
8,105

הביקורת מעירה
כי חל גידול משמעותי בכמות השיחות שנכנסו למחלקות בשנת 2011
לעומת השנה הקודמת ,ובעיקר במחלקות :דרכים ותנועה ,רישוי ובניה
ומחלקת חניה.
נאמר לביקורת כי השיחות הנ"ל כוללות שיחות פנימיות בין – מחלקתיות
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(ולא רק שיחות חיצוניות) ואין אפשרות לנתח את מהות השיחות –
דהיינו :כמה מהן בגין מפגעים ותקלות ואת ההתפלגות שלהן לפי סוגי
תקלות.
אי לכך ,הביקורת סבורה כי אין תועלת מהדוחות המופקים ממערכת ה-
.CCM
הביקורת ממליצה
לברר אפשרות לשד רות התוכנה על מנת שאפשר יהיה לנתח ולקבל מידע
על מהות השיחות.

2.10.4

גיבוי ושמירת הנתונים
נתוני המערכות הממוחשבות מגובות ונשמרות בהתאם לנהוג בכל מערכות
המחשוב של העירייה .מבוצע גיבוי שרתים ונתונים בכל לילה ,מבוצע גיבוי
בקלטות בכל  1לחודש .קלטות המידע והשיחות נשמרות בכספת
באוטומציה ובכספת נוספת במבנה אחר.

 2.11דוחות סטטיסטיים
להלן נתונים על כמות הפניות וסוגיהן ב 3 -השנים האחרונות:

 2.11.1התפלגות הפניות לפי אגפים \ מחלקות
בשנים 2009 - 2011
אגף \ מחלקה
סה"כ אגף תברואה
המחלקות הדומיננטיות:
תברואה  -הדברה
תברואה  -שרותי ניקיון

2009

2010

2011

35,691

34,136

35,824

10,211
14,340

10,108
13,590

9,214
14,906
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סה"כ אגף הנדסה
המחלקות הדומיננטיות:
הנדסה  -ביוב
הנדסה  -דרכים

10,985

11,248

11,362

2,201
4,941

2,266
5,040

2,396
5,009

סה"כ אגף חינוך
המחלקות הדומיננטיות:
חינוך  -גני ילדים
חינוך  -יסודי

1,369

1,439

1,356

685
372

757
402

699
398

סה"כ אגף רווחה

188

160

161

סה"כ מחלקות אחרות
עמצאיות
המחלקות הדומיננטיות:
גנים ונוף
חנייה

6,636

6,476

6,976

4,305
1,072

4,280
711

4,570
953

סה"כ

54,869

53,459

55,679

מנתוני הטבלה ניתן להבחין כי אגף התברואה הינו הדומיננטי ביותר ולאחריו אגף
ההנדסה.

 2.11.2להלן נתוני הפניות בשני האגפים הדומיננטיים:
מחלקות/יחידות אגף תברואה

2009

2010

2011

*תברואה  -אגפי

1,068

1,004

218
1,294

*תברואה  -מיחזור
תברואה  -איכות הסביבה

119

118

193

תברואה  -הדברה

10,211

10,108

9,214

*תברואה  -מוסך

766

913

670
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תברואה  -פרסום ושילוט

40

29

17

*תברואה  -פיקוח עירוני

7,268

6,494

6,116

תברואה  -שירות וטרינרי

1,879

1,880

1,974

תברואה  -שירותי ניקיון

14,340

13,590

14,906

**תברואה  -שיטור עירוני

-

-

1,222

סה"כ

35,691

34,136

35,824

* בוצע פיצול בין "תברואה אגפי" ל"מיחזור" ב.30/8/2010 -
** השיטור העירוני החל לפעול ב.1/9/2011 -
מנתוני הטבלה ניתן להבחין כי מחלקת שירותי הניקיון הינה הדומיננטית ביותר
באגף התברואה ולאחריה יחידת ההדברה.

מחלקות אגף הנדסה

2009

2010

2011

ביוב ותיעול

2,201

2,266

2,396

דרכים ותנועה

4,941

5,040

5,009

חשמל ומאור

1,788

1,992

1,948

לשכת מהנדס העיר

95

92

120

מים

1,709

1,591

1,615

פיקוח בניה

216

221

242

רישוי בניה

33

42

29

תרבות הדיור

2

4

3

סה"כ

10985

11248

11362
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מנתוני הטבלה ניתן להבחין כי מחלקת דרכים ותנועה הינה הדומיננטית ביותר
באגף ההנדסה ולאחריה מחלקת ביוב ותיעול.

 2.11.3להלן התפלגות הפניות לפי נושאים באגף התברואה בשנת 2011
נושאים

כמות פניות

עכברים

3968

פינוי פגר

2755

יתושים

2722

חצרות

2097

אי ניקוי רחוב /מדרכה

1721

ונדליזם והפרעות מנוחה

1562

אי פינוי אשפה

939

עגלות אשפה פגומות

863

סתימת ביוב פתיחה פיקוח

828

עגלות אשפה מחסור

800
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 2.11.4להלן התפלגות הפניות לפי נושאים באגף ההנדסה בשנת 2011
מחלקה

נושא

כמות פניות

ביוב ותיעול

סתימת ביוב עירונית

1578

דרכים ותנועה

תיקוני מדרכות

1290

חשמל ומאור

פנס שרוף /לא דולק

1171

דרכים ותנועה

תיקון תקלה ברמזורים

885

מים

נזילת מים

813

דרכים ותנועה

תיקון גדרות הפרדה /מעקה בטיחות /עמוד חסימה

582

דרכים ותנועה

בקשה לחידוש סימוני כביש

315

ביוב ותעול

מכסה ביוב לא תקין /תא ביקורת

308

דרכים ותנועה

בקשה להתקנת או סימון של תמרור חדש
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דרכים ותנועה

בקשה להתקנת עמודי חסימה חדשים

255

275

 2.12שיתוף הפעולה ויחסי הגומלין עם מחלקות העירייה
המוקד העירוני מפנה את פניות התושבים למחלקות העירייה הביצועיות על מנת
שיטפלו בבעיות .כמו-כן ,כפי שהוגדר במטלות המוקד – הוא אחראי על המעקב
והבקרה אחר ביצוע הפניות הנ"ל .אי-לכך ,על מנת שהמערכת תתפקד ביעילות,
קיימת חשיב ות עליונה לקיום שיתוף פעולה טוב ויחסי גומלין תקינים בין המוקד
לשאר מחלקות העירייה.
הביקורת שוחחה (בראיונות אישיים וטלפוניים) עם בעלי התפקידים הדומיננטיים
המטפלים בפניות התושבים ,על מנת לבדוק טיב היחסים בינם לבין המוקד ,וכמו-
כן ,לברר דעתם על אופן תפקוד המוקד בכלל.

הביקורת שוחחה עם הגורמים הבאים:
 מנהל מחלקת שירותי ניקיון באגף התברואה.
 מ"מ מנהל מחלקת שירותי ניקיון באגף התברואה.
 מזכירת מחלקת שירותי ניקיון באגף התברואה.
 סגן מנהל אגף התברואה ,מנהל הדברה ומיחזור.
 מזכירת מחלקת הדברה ומיחזור.
 אחראית מדור מחיזור באגף התברואה.
 מנהל מחלקת פיקוח עירוני באגף התברואה.
 מזכירת מחלקת פיקוח עירוני באגף התברואה.
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 מזכירת מנהל אגף התברואה.
 מנהל מחלקת דרכים ותנועה באגף ההנדסה.
 מפקח דרכים ותנועה במחלקת הנדסה.
 מנהל מחלקת ביוב ותיעול במחלקת הנדסה.
 מנהלת מחלקת פרסום ושילוט במחלקת הנדסה.
 מנהל פיקוח פרסום ושילוט.
 מזכירת מחלקת פרסום ושילוט האגף הנדסה.

הביקורת נוכחה לדעת
כי יחסי הגומלין שבין המוקד והמחלקות הינם תקינים ושיתוף הפעולה טוב .לדעת
כל הגורמים שרואיינו – המוקד פועל ביעילות רבה ובאופן משביע רצון.

 2.13סקר שביעות רצון התושבים
2.13.1

סקר עצמי של המוקד
סקר שביעות רצון \ היזון חוזר מהתושבים נערך על ידי נציגי השירות של
המוקד.
מבצע הסקר מגדיר למערכת את תקופת הזמן ואת גודל המדגם והמערכת
מנפיקה רשימת תושבים שנבחרו למדגם.
עורך הסקר פונה טלפונית לתושבים שבמדגם ושואל אותם  4שאלות
כדלקמן:
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 משך זמן ההמתנה למענה הטלפוני.
 משך זמן הטיפול בפנייה.
 פתרון הבעיה.
 שביעות רצון כללית.
על המשיב לדרג את תשובותיו בסקלה מ "1" -ל ,"5" -כאשר ציון ""1
הינו הגרוע ביותר ו "5" -הטוב ביותר.
הביקורת מעירה
כי הסקרים אינם נערכים באופן קבוע במהלך כל השנה אלא רק "כאשר
אין לחץ במוקד" .כמו-כן ,הסקרים נערכים על ידי נציגי המוקד עצמם
שאינם גורם חיצוני ואובייקטיבי ,כפי שנדרש לביצוע פעילות מעין זו.
הביקורת ממליצה
כי הסקרים יבוצעו באופן שיטתי וסדור לאורך כל השנה (סקר אחד לפחות
בכל חודש).
כמו-כן ,שיבוצעו סקרים – אחת לרבעון  -גם על ידי גורם חיצוני ובלתי
תלוי (שאינו מעורב בפעילות המוקד).

2.13.2

סקר טלפוני שנערך על ידי הביקורת
בנוסף לסקר שהביקורת ערכה עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה ,היא
ערכה משאל טלפוני עם תושבי העיר שפנו במהלך השנה למוקד עם בעיות,
על מנת לשמוע דעתם על אופן הטיפול שקיבלו ומידת שביעות רצונם
מהטיפול.
השאלות שנשאלו:
 מהירות התגובה של המוקד לפנייה הטלפונית.
 הצגת שם נציג השירות מקבל השיחה.
 אופן המענה של הנציג :הבנה ,סבלנות וסובלנות.
 זמן ההמתנה לפתרון הבעיה.
 שביעות רצון מפתרון הבעיה.
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להלן רשימת הפניות שתוחקרו:
ת .פנייה

מס' פנייה

תאריך ביצוע

מס"ד

מחלקה

נושא

מהות הפנייה

05.02.2012

0534-02-2012

05.02.2012

1

ביוב ותיעול

סתימת ביוב
עירונית

2

דרכים ותנועה

תיקוני מדרכות

3

דרכים ותנועה

תמרורים רגילים

סתימת ביוב על
המדרכה
עמוד שנעקר יצר
בור במדרכה
הירדן פינת אלוף
שדה  -תמרור
זכות קדימה
להולכי רגל  -נפל

03.02.2012

0328-02-2012

07.02.2012

0644-02-2012

14.02.2012

06.02.2012

4

דרכים ותנועה

תיקון בורות
בכביש

הרצל פינת
קריניצי בור
בכביש

07.02.2012

0852-02-2012

13.02.2012

5

שרותי ניקיון

עגלות אשפה -
מחסור

תל חי  . 42פח
אחד נעלם

02.01.2012

0219-01-2012

03.01.2012

6

מים

נזילת מים

בעקבות החלפת
שעוני מים השעון
מטפטף

01.02.2012

2811-01-2012

02.02.2012

7

הדברה

עכברים

עכברים .חצר
נעולה.

01.02.2012

0071-02-2012

02.02.2012

8
9

חשמל ומאור
הדברה

רחובות שלמים
לא מוארים
יתושים

קריניצי פינת
הרצל  4נורות לא
עובדות
עידו  .2יתושים

07.02.2012
07.02.2012

10

גנים ונוף

צמחיה לגיזום

שיחים
שמסתירים שדה
ראייה בכניסה
ויציאת רכבים.

07.02.2012

11

דרכים ותנועה

תמרורים רגילים

תמרור אין
כניסה עומד
ליפול

07.02.2012

0866-02-2012
0859-02-2012

0767-02-2012

0731-02-2012

07.02.2012
13.02.2012

13.02.2012

14.02.2012

הביקורת מציינת
כי כל המרואיינים ,להוציא אחד ,הביעו שביעות רצונם המלאה מאופן טיפול העירייה
בבעייתם .מתשובותיהם עולה כי :המענה הטלפוני של המוקד מהיר ,הנציגים מציגים
עצמם ועונים האדיבות ,קיימת הבנה לבעי ותיהם ,זמן ההמתנה לטיפול ופתרון הבעיה
הינו סביר ושביעות הרצון מהטיפול בכללו הינה גבוהה מאוד.
במקרה אחד (מס'  10בטבלה המוצגת לעיל) טען התושב כי הוא ואשתו פנו מספר פעמים
למוקד וכן ישירות למחלקת גנים ונוף ,והטיפול בבעייתם נמשך למעלה מחודש וחצי.
לאחר בירור במוקד ובמחלקת גנים ונוף התברר כי חלה טעות מצד עובד גנים ונוף
והצמחייה שהסתירה את שדה הראייה נגזמה בבית הסמוך ולא במקום שנדרש .הטעות
תוקנה והבעיה נפתרה לשביעות רצונו של המתלונן.
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הביקורת מעירה
כי חלק מהמרואיינים טענו כי לא ניתן להם אומדן לגבי המועד הצפוי לביצוע הטיפול
בבעיה.

 2.14פעילות המוקד בשעת חרום
בעת חירום ביטחוני המוקד מתוכנן לפעול מאתר חמ"ל העירייה.
עפ"י הנחיית מפקדת פיקוד העורף ,בזמן חירום יש לאייש את עמדות המוקד בצוות
המונה פי  3מאשר בזמן רגיעה ,דהיינו –  15נציגי שירות \ מוקדנים.
תפקידי המוקד במצב חרום הינם כדלקמן:


גיוס יחידות הביצוע הרלוונטיות לסוג האירוע.



ביצוע מעקב על הנעשה בשטח ודיווח.



מוקד פניות תושבים.



ריכוז ותיאום רשתות הקשר העירוניות ,מירס וטלפונים.

בתרגיל שנערך באוקטובר  2011השתתפה מנהלת המוקד בלבד .מתוכנן תרגיל נוסף
לחודש יולי .2012
הביקורת מעירה
כי לא בוצע תרגול עבודה בעת חרום מהחמ"ל עם אנשי הצוות .כמו-כן ,באתר
החמ"ל העירוני טרם הותקן כל הציוד הנדרש לפעילות מלאה של המוקד העירוני,
עפ"י הנחיות פיקוד העורף ,כולל תוכנת המחשב החדשה.
הביקורת ממליצה
לבצע את התרגיל הבא בחמ"ל בהשתתפות אנשי צוות המוקד.
להשלים במהרה רכישת הציוד החסר והתקנתו ,כולל תוכנת המחשב החדשה.

3

עיקרי הממצאים ,ההמלצות וסיכום

3.1

להלן ריכוז הממצאים וההמלצות שבדוח:
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 3.1.1סקר שביעות רצון התושבים
הביקורת מציינת כי כל התושבים שרואיינו על ידה (להוציא אחד שלא טופל כראוי
עקב בעיית זיהוי) הביעו שביעות רצונם המלאה מאופן טיפול העירייה בבעייתם.
מתשובותיהם עולה כי :המענה הטלפוני של המוקד מהיר ,הנציגים מציגים עצמם
ועונים ב אדיבות ,קיימת הבנה לבעיותיהם ,זמן ההמתנה לטיפול ופתרון הבעיה הינו
סביר ורמת שביעות הרצון מהטיפול בכללו הינה גבוהה מאוד.

 3.1.2שיתוף פעולה ויחסי הגומלין עם המחלקות
משיחות עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה ,הביקורת נוכחה לדעת כי יחסי הגומלין
שבין המוקד והמחלקות הינם תקינים ושיתוף הפעולה טוב .לדעת כל הגורמים
שרואיינו – המוקד פועל ביעילות רבה ובאופן משביע רצון.

 3.1.3יישום המלצות הביקורת מדוח קודם
הביקורת מציינת כי יושמו המלצותיה מדוח ביקורת קודם  -המוקד הועבר ממקומו
הקודם למקומו הנוכחי ותנאי העבודה כיום מאפשרים לו לתפקד ביתר יעילות .כמו
כן תוגבר צוות המוק ד ,נוספו עמדות מחשב וקווי טלפון ,כנדרש.
 3.1.4בסיס המידע של נציגי השירות
בסיס המידע הקיים אצל נציגי השירות במוקד ברובו אינו ממוחשב .כל נציג שירות
מחזיק בידו אוסף של דפים הכוללים את המידע הנדרש (רשימת כוננים \ בעלי
מקצועות שונים  ,ימי פינוי אשפה \ גזם ,תורנויות בתי מרקחת וכו' ).בכל שבוע יש
צורך להדפיס רשימות מעודכנות ולחלקן לנציגים .איתור המידע בניירת לוקח זמן
מה בעוד שהתושב נאלץ להמתין לקבלת המידע.
הביקורת ממליצה
להקים מערכת מידע ממוחשבת שתכלול את כל המידע הנדרש .המידע יעודכן
במחשב ישירות ע"י הגורמים האחראים לנושאים השונים (לדוגמא :תורנויות של
כוננים  -ע"י המחלקות הרלוונטיות) .נציגת השירות תאתר את המידע הנדרש
באופן מידי בלחיצת מקש ,והתושב יקבל את הנתונים במהירות.
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נאמר לביקורת
על ידי עוזרת המנכ"ל ,כי ניתן אישור לרכישת המערכת .הצפי לפיתוח וגמר הטמעה
במוקד העירוני – עד לסוף שנת .2012

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי העירייה מנהלת מו"מ לרכישת מע' מידע
ממוחשבת.
 3.1.5עריכת נהלים במתכונת מקובלת
במוקד קיימים נהלים והנחיות עבודה (בנוסף לנוהלי ה )ISO -שאינם ערוכים
במתכונת "מסמך מבוקר" ,דהיינו :ללא תאריך ,שם נוהל ,מספר נוהל ושם מאשר.
הביקורת מציינת כי זו בעיה רוחבית הקיימת ברוב מחלקות העירייה.
הביקורת ממליצה
להקפיד כי כ ל נוהל ,הנחייה והוראת עבודה המחייבים את אנשי הצוות (ואת עובדי
העירייה בכלל ביחידותיהם השונות) יטופלו במתכונת "מסמכים מבוקרים" ,דהיינו
 יכללו את הפרטים הבאים: שם נוהל \ הנחייה
 מספר נוהל \ הנחייה
 תאריך עריכה \ עדכון אחרון
 שם המאשר (רצויה אף חתימה אלקטרונית).
כמו-כן ,יש להעביר את כל הנהלים \ ההנחיות לעוזרת מנכ"ל העירייה לצורך עדכון
"אינדקס הנהלים וההנחיות " של העירייה (הכוונה להנחיות קבועות ולא להוראות
חד פעמיות אד-הוק).

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי יוכנו שלוש הוראות עבודה במתכונת איזו
בנושאים; נוהל חירום ,נוהל סגירת ערב וטיפול בפניות דחופות.
 3.1.6אמנת שירות
למוקד העירוני (ולעירייה בכלל) אין "אמנת שירות" המפורסמת לידיעת התושבים,
בה מוגדרת התחייבות לפעול לקיום רמת שירות גבוהה ,תוך פרק זמן סביר,
לשביעות רצון התושבים.
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הביקורת ממליצה
לכתוב "אמנת שירות" שתכלול התחייבו ת העירייה למתן רמת שירות גבוהה
לתושבים ,ולעשות כל מאמץ על מנת לשפר ולטפח את איכות החיים של תושבי
העיר.
האמנה תגדיר את זמן ההמתנה המירבי של התושב למענה הטלפוני מהמוקד ,את
אופן המענה של נציג השירות לפונה (הזדהות בשם ,הקשבה בסבלנות ובסובלנות,
מענה אדיב ומקצועי) ,ואת "זמן התקן" \ המועד הצפוי לסיום הטיפול בבעיה (על פי
סוג הבעיה ומידת הדחיפות לטיפול בה).
"אמנת השירות" תפורסם באתר העירוני שבאינטרנט ,במקומונים ,בשלט בולט
בכניסה לבית העירייה ובמקומות נוספים כפי שיוחלט.
הביקורת מציינת
כי במהלך הביקורת הוחלט על ידי מנכ"ל העירייה לערוך ולפרסם בחודש יולי
הקרוב "אמנת שירות".

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי אמנת השירות תתפרסם בחודש יולי באתר
העירוני ותכלול את זמן התקן בלבד.

 3.1.7מינוי ראש צוות \ אחראי משמרת
במשמרת הבוקר מפקחת על המחלקה מנהלת המוקד או סגניתה ,ואילו במשמרת
הערב לא קיים מינוי של ראש צוות \ אחראי משמרת .כמו-כן ,כל אנשי הצוות
הותיקים עובדים רק במשמרת הבוקר ,ואילו במשמרות הערב והלילה עובדים אנשי
צוות חדשים יחסית (כתוצאה מכך ,יש פניות רבות של הצוות אל מנהלת המחלקה,
בשעות הערב והלילה ,כדי לקבל הנחיות כיצד לפעול במצבים שונים).
הביקורת ממליצה
להקפיד כי הצוות במשמרות הערב והלילה יכלול עובדת ותיקה ,שתמונה לראש
צוות ,בנוסף לעובדת חדשה יחסית (כאשר המוקד יופעל גם בלילה מבית העירייה,
משמרת הלילה תכלול לפחות  2עובדים).

בתגובתה מסרה מנהל המוקד כי במסגרת המבנה הארגוני יתקיים מכרז לבחירת
אחראי משמרת במוקד ,וכן כי בעת הכנת סידור העבודה תיקבע מנהלת המוקד
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בכל משמרת את אחד מנציגי השירות כאחראי משמרת.

 3.1.8ניתוח שיחות נכנסות למוקד
לתוכנת המחשב  CRMאין כיום אפשרות לפלח את הפעילויות לסוגיהן ,ולכן אין
מידע כמה שיחות מתקבלות בגין בקשות מידע וכמה בגין נושאים אחרים( .כנ"ל גם
לגבי מערכת הטלפונים .)CCM
הביקורת ממליצה
לשדרג את התוכנה של מערכת הממוחשבת על מנת שאפשר יהיה לפלח את השיחות
לסוגיהן ,וזאת באמצעות קוד שינתן לכל סוג פעילות אשר יוקלד על ידי נציגי
השירות (או ע"י מזכירת המחלקה הרלוונטית ,במערכת .)CCM

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי אין באפשרות התוכנה לפלח שיחות נכנסות לפי
פנימי/חיצוני או שיחות מידע/פנייה .עפ"י ניתוח הנתונים החודשיים עולה כי
אחת לארבע שיחות נפתחת פנייה.

 3.1.9הגדרת יעדי איכות
יעדי האיכות שהוצגו לביקורת ע"י מנהלת המוקד (זמן תגובה לשיחה נכנסת וכמות
שיחות ננטשות) אינם מוגדרים בכתב בנהלים.
הביקורת מצאה כי לעומת המוקד העומד ביעדים שהוצגו ,נמצא כי כ12% -
מהשיחות הנכנסות ישירות למחלקות "ננטשות" על ידי הפונים טרם קבלת מענה,
ועוד כ 17% -מהשיחות למחלקות "גולשות" למוקד עקב אי הענות מצד המחלקות.
הביקורת ממליצה
להגדיר בכתב ,בנהלי העבודה ,את יעדי האיכות של המוקד העירוני.
לבדוק את פשר הכמות הגדולה יחסית של השיחות שלא נענות על ידי המחלקות
(הבעיה בולטת במיוחד במחלקת החניה).

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי תקבע בכתב הגדרת ציפיות של יעדי האיכות
במוקד העיר וני .מנכ"ל העירייה החליט לקבע במכשירי הטלפון של המחלקות
284

העירוניות לחצן שיחבר את הנציגים במחלקות למערכת ניתוב השיחות העירוניות.
 3.1.10הפעלת אפליקציית SMS
לא ניתן כיום לקבל פניות מתושבים באמצעות ה ."SMS" -הביקורת מציינת כי
התקשורת באמצעות ה SMS -התפתחה מאוד בשנים האחרונות ויש להיערך
לקבלת פניות (ומתן משוב) גם באמצעות הערוץ הזה.
הביקורת ממליצה
להיערך לקראת אפליקציה של קבלת פניות מהתושבים באמצעות ה ,"SMS" -כדי
לאפשר לתושב הנמצא בשטח ורואה מפגע \ תקלה ,לשלוח הודעה מידית מהשטח
למוקד.

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי בשנת  2012הוגדרו שני יעדים חדשים למוקד
העירוני; האחד הכנת מודול מערכת פניות הציבור בנושא סגירת הפניות
באמצעות  SMSוהשני הקמת מע' מידע.

 3.1.11מסירת צפי מועד טיפול לפונים
בתצפית שהביקורת ערכה על עבודת הנציגים ובהקשבה לשיחותיהם עם הפונים,
התברר לה כי הנציגים לא נ והגים למסור לפונים את זמן הצפי לגמר הטיפול בבעיה,
וזאת למרות שנתון זה מוקפץ אוטומטית על ידי המערכת ונראה לעין הנציג בעת
הקלדת סוג האירוע.
לשאלת הביקורת את הנציגים מדוע הנתון לא נמסר לפונים ,כנדרש עפ"י הנוהל,
היא נענתה שהמחלקות אינן עומדות בזמנים שנקבעו ולכן – לדעתם  -מוטב לא
למסור מידע זה לפונים (מדגם של פניות שלא טופלו במסגרת הזמן המוקצב – "זמן
תקן"  -מוצג בהמשך הדוח).
הביקורת ממליצה
לבדוק את הסיבות לאי עמידה בזמנים של המחלקות (ראה מדגם בהמשך) ולתקן
את המצב ,על ידי התייעלות ו\או עדכון זמני התקן ,על מנת שאפשר יהיה לתת
לפונים צפי ריאלי של מועד גמר הטיפול בפנייתם.
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בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי לאחר הערות הביקורת מונפקים דוחות
חודשיים למחלקות העירייה בנושא עמידה במדד זמן ביצוע .כמו כן ,מתקיימות
פגישות אצל המנכ"ל עם מנהלי המחלקות שאינם עומדים במדדים שנקבעו.
מנ הלת המוקד ציינה כי מאז שנשלחו הדוחות למחלקות חל שיפור בעמידה
במדדים.
 3.1.12סגירת פניות על ידי המוקד
הביקורת ראתה כי המוקד מבצע סגירות של פניות רבות ,מעבר למתחייב על פי
הנוהל (על פי הנוהל המוקד יסגור רק פניות מורכבות ו\או דחופות) .במהלך עריכת
הביקורת הגיעו למוקד עובדים של מחלקות שונות וביקשו מהנציגים לסגור פניות,
וזאת במקום סגירת הפניות הנ"ל ע"י הפקידות המחלקתיות.
הביקורת ממליצה
להקפיד על סגירת פניות "רגילות" על ידי פקידות המחלקות הרלוונטיות ,ולא
להפוך את נציגי השירות של המוקד לפקידים של המחלקות.

בתגובתה מסרה מנ הלת המוקד כי ייצא רענון למחלקות בנושא סגירת פניות באופן
עצמאי ולא ע"י המוקד.

 3.1.13הגדרת פניות מסוכנות ודחופות
אין הגדרה במערכת הממוחשבת ו\או בנהלים של פניות "מסוכנות" ו" -דחופות".
ההחלטה אם הפנייה היא רגילה או דחופה הינה עפ"י שיקול דעתו של נציגי השירות.
אי-לכ ך ,לא ברור באופן חד משמעי אילו פעילויות "דחופות" ייסגרו על ידי המוקד.
בנוסף ,אין אפשרות להפיק מהמערכת "דוח פעילויות דחופות" על מנת לבצע מעקב
הדוק במיוחד על הטיפול בפניות הנ"ל.
כמו-כן ,יתכן מצב כי נציג השירות לא יפעל כנדרש (בעיקר במשמרת ערב או לילה)
ולא יפעיל את הגורמים הנדרשים בדחיפות (כונני לילה) בגין חשש להטרדת שווא
עקב מקרה שיתברר כי אינו דחוף.
הביקורת ממליצה
להגדיר בנהלים ו במערכת אילו פעילויות הן "דחופות" .לתת לפעילויות הדחופות
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קוד מיוחד על מנת שאפשר יהיה להפיק "דוח פניות דחופות" לצורך ביצוע מעקב
הדוק עליהן .לבצע שדרוג של התוכנה כדי להבליט את הפניות הדחופות (כגון
צביעתן באדום).

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי הנושא נבדק עם חברת  CRMואין אפשרות
לבצע זאת .מנהלת המוקד וסגניתה מגדירות אלו נושאים דחופים/מסוכנים ובכל
סגירת משמרת מוודאים הנציגים סגירת הפניות הנ"ל .מנהלת המוקד/סגניתה
מבצעות בקרה בכל יום על דוחות שמפיקים נציגי המוקד המפרטים את כלל
הפניות והמעקב אחריהן.

 3.1.14ממשק מוקד  -מכשירים סלולרים של העובדים
לא קיים ממשק בין מערכת המוקד למכשירים הסלולרים של העובדים ,על מנת
לקבל ישירות פניות ולבצע סגירות ישירות מ"השטח".
הביקורת ממליצה
לבחון אפשרות לממשק את מערכת ה CRM -למכשירים הסלולרים של העובדים
המקצועיים המטפלים בתיקון התקלות ,על מנת שיוכלו לדווח ולסגור ישירות
מה"שטח" פניות שטופלו על ידם.
הביקורת מציינת
כי במהלך הביקורת נתקבלה החלטת מנכ"ל להפעיל ממשק  SMSכפיילוט
במחלקות שירותי ניקיון וגנים ונוף .במידה והפיילוט יצליח יחוברו גם המכשירים
הסלולרים של יתר המחלקות.

 3.1.15אי עמידה בזמני תקן
בסריקה שערכה לבדיקת העמידה של המחלקות בזמני התקן ,נמצאו פניות רבות
שלא עמדו בזמנים שנקבעו ("זמני תקן") וקיימות חריגות משמעותיות ממועדי הצפי
לסגירת הפניות.
הביקורת ממליצה
לבחון את הסיבות של אי העמידה ב"זמני התקן" ולבצע את הפעולות המתקנות
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הנדרשות שהן ,לדעת הביקורת ,ייעול השירות ו\או תיקון זמני התקן לזמנים
ריאליים.
הביקורת מציינת
כי במהלך הביקורת החליט מנכ"ל העירייה על בדיקה מחודשת של זמני התקן,
ובמידת הצורך יתקיים דיון על עדכון חלק מהזמנים.

 3.1.16עריכת בירורים עם מנהלי מחלקות עקב פיגורים
ברורים עם מנהלי המחלקות בנוגע לאי הענות טלפונית (נטישת שיחות רבות של
פונים) ואי עמידה בזמנים נערכים לעיתים רחוקות.
הביקורת ממליצה
לערוך בירורים עם מנהלי מחלקות בנוגע לחריגות לפחות אחת לחודשיים.
נאמר לביקורת
על ידי עוזרת המנכ"ל ,כי המנכ"ל הורה למנהלת המוקד העירוני להפיק מדי חודש
דוחות על חריגות ולקבל ממנהלי המחלקות הסברים .הדוחות וההסברים יועברו
לידיעת המנכ"ל.

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי בעקבות הערות הביקורת החלו להפיק ברמה
חודשית דוחות אי עמידה בתקן ,התייחסות המנהלים מועברת למנכ"ל ובמידת
הצורך מתקיים בירור מולם.
 3.1.17מנגנון התראה לחריגים
במערכת הממוחשבת אין כיום מנגנון של התראות אוטומטיות ("דגלים אדומים")
כאשר חולף זמן התקן המוקצב לפנייה והיא טרם הסתיימה.
הביקורת ממליצה
לשדרג את תוכנת המערכת הממוחשבת על מנת שתיתן התראות כאשר חלף זמן
התקן והפנייה טרם הסתיימה .הדבר חשוב בעיקר לגבי פניות דחופות ומסוכנות.

 3.1.18דוח חריגים למנהל
אין אפשרות להפיק מהמערכת "דוח חריגים למנהל" ,הכולל דוח מצומצם של פניות
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פתוחות שהטיפול בהן בפיגור משמעותי ביותר (ובעיקר פיגורים בפניות דחופות
ומסוכנות) .הביקורת מציינת כי דוח "הפניות לא בתקן" הרגיל הינו דוח גדול
ומסורבל המכיל את כל הפניות החורגות ,כאשר רובן חורגות אך במעט מהתקן (גם
פניה עם חריגה של  1דקה מופיעה בדוח הנ"ל) אי-לכך דוח זה אינו יעיל.
הביקורת ממליצה
להפיק "דוח חריגים למנהל" .זהו דוח מצומצם שיכלול רק את הפניות שבפיגור
משמעותי ביותר (שיעור החריגה תוגדר ע"י מנכ"ל העירייה) ובעיקר את הפניות
הדחופות והמסוכנות שבפיגור ,על מנת לאפשר למנהלים לעקוב ולפקח באופן הדוק
על הטיפול במקרים המיוחדים הנ"ל.
 3.1.19דוח פניות חוזרות
לא ניתן להפיק מהמערכת "דוח פניות חוזרות" .הביקורת מציינת כי פניות חוזרות
לגבי אותו אירוע הינן אינדיקציה לבחינת איכות הטיפול בפנייה ,והן מלמדות על אי
ביצוע פתרון שלם ובאיכות הנדרשת לבעיה .כתוצאה מכך הבעיה לא נפתרה והתושב
נאלץ לפנות שוב למוקד.
הביקורת ממליצה
לשדרג את התוכנה על מנת שאפשר יהיה להפיק מהמערכת דוח על פניות חוזרות.

בתגובתה לסעיפים  3.1.17/18/19מסרה מנהלת המוקד כי במערכת ה CRM -אין
אפשרות להפיק את הדוחות.
 3.1.20מסך "סטטיסטיקה במערכת CRM
נאמר לביקורת ע"י מנהלת המוקד ,אינה משתמשת במסך זה היות ואינו אמין .אי-
לכך ,עורכת במערכת חיצונית (גיליון אקסל) את הדוחות הסטטיסטים הנדרשים.
לדעת הביקורת צריך שהנתונים יתקבלו ישירות מבסיס המידע שבמערכת ,כי יש
מקום לטעויות כאשר עורכים דוחות "ידניים" בגיליון אקסל .כמו-כן ,ללא ספק
מושקע זמן רב בהפקת ד וחות ידניים במקום הפקה אוטומטית ומידית מהמערכת
הממוחשבת.
הביקורת ממליצה
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לפנות לחברה האחראית על התוכנה ולדרוש בדיקת היישום ותיקונו במידת הצורך,
על מנת שאפשר יהיה להפיק דוחות אמינים ישירות מהמערכת.

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי נבחנת האפשרות לשדרוג מע' ה CRM -למער'
 WEBבשנת  2013שתיתן מענה למסך סטטיסטיקה.

 3.1.21מסך מאגרי מידע CRM
מסך זה אינו פעיל .כפי שצוין לעיל ,נציגי השירות משתמשים במידע "ידני" (קרי:
אוסף דפים מודפסים) ולא קיימת מערכת מידע ממוחשבת.
הביקורת ממליצה
לבחון האפשרות לעדכן ולהכשיר השימוש במאגר מידע ממוחשב זה ,או לחילופין
במערכת מידע ממוחשבת אחרת.

 3.1.22מסך נהלים
המסך אינו פעיל .נהלי המוקד לא הוכנסו למערכת והם קיימים אצל מנהלת המוקד
ב."HARD COPY" -
הביקורת ממליצה
להכניס את נהלי המוקד למערכת כך שכל נציג שרות יוכל בכל עת ,לראות באמצעות
מסך הנהלים את נהלי המוקד ,על מנת לרענן את הידע האישי.

בתגובתה לסעיפים  3.1.21,22מסרה מנהל המוקד כי העירייה מנהלת מו"מ
לרכישת מער' מידע ממוחשבת שתאפשר לנציגי השירות למצוא את המידע
ביעילות ובמהירות מרבית.

 3.1.23סקר משוב שנערך ע"י נציגי השירות
הסקרים אינם נערכים באופן קבוע במהלך כל השנה אלא רק "כאשר אין לחץ
במוקד" .כמו-כן ,הסקרים נערכים על ידי נציגי המוקד עצמם שאינם גורם חיצוני
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ואובייקטיבי ,כפי שנדרש לביצוע פעילות מעין זו.
הביקורת ממליצה
כי סקרי המשוב יבוצעו באופן שיטתי וסדור לאורך כל השנה (סקר אחד לפחות בכל
חודש).
כמו-כן ,נדרש שיבוצעו סקרים – אחת לרבעון  -גם על ידי גורם חיצוני ובלתי תלוי
(שאינו מעורב בפעילות המוקד).

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי עם השלמת תקן כ"א של המוקד העירוני יבוצעו
סקרים באופן שוטף וסדיר.

 3.1.24היערכות לשעת חירום
לא בוצע עד כה תרגול עבודה בעת חרום מהחמ"ל עם אנשי הצוות (רק מנהלת
המוקד השתתפה בתרגיל) .כמו-כן ,באתר החמ"ל העירוני טרם הותקן כל הציוד
הנדרש לפעילות מלאה של המוקד העירוני ,עפ"י הנחיות פיקוד העורף ,כולל תוכנת
המחשב החדשה.
הביקורת ממליצה
לבצע את התרגיל הבא בחמ"ל בהשתתפות אנשי צוות המוקד.
להשלים במהרה רכישת הציוד החסר והתקנתו בחמ"ל  ,כולל תוכנת המחשב
החדשה.

בתגובתה מסרה מנהלת המוקד כי בוצע תרגיל חירום ,לאחר עריכת הביקורת,
בהשתתפות נציגי המוקד ,ספרניות ונציגות גביה ונבחן המוקד בשעת חירום
בחמ"ל .במסגרת זו הוקם במרכז הפעלה המיועד ל 15 -נציגי שירות בו זמנית.

3.2

סיכום
המוקד העירוני הינו הגורם העירוני הדומיננטי הניצב ב"חזית" מול תושבי העיר.
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במהלך השנה פונים למוקד העירוני למעלה מ 150,000 -תושבים על מנת לקבל את
שירותיו – טיפול בפניות על מפגעים ותקלות ,או קבלת מידע.
אי-לכך ,פעילות המוקד העירוני הינה בחשיבות עליונה אצל הנהלת העירייה והיא
מפוקחת באופן ישיר על ידי מנכ"ל העירייה.
הביקורת נוכחה לדעת כי הנהלת העירייה השקיעה בשנים האחרונות (ומשקיעה גם
עתה) משאבים רבים לשיפורו והתייעלותו של המוקד העירוני ,וזה מתבטא
בהקצא ת מקום הולם ומרווח לפעילות המחלקה ,תגבור אנשי צוות המוקד ,הגדלת
עמדות המחשב וקווי הטלפונים ,וכן שדרוג תוכנת המערכת הממוחשבת.
הביקורת ערכה בדיקה יסודית של תפקוד המוקד ,כולל בין היתר :שיחות עם
מנהלת המוקד וצוות נציגי השירות ,שיחות עם גורמים בעירייה הדומיננטיים
בטיפול בפניות  -על מנת לברר את מערכת היחסים וקשרי הגומלין בינם לבין
המוקד ,משאל טלפוני של תושבים אשר פנו למוקד  -על מנת לבדוק את שביעות
רצונם מטיפול המוקד בפרט והעירייה בכלל .בנוסף ,נערכו תצפיות והאזנות
לשיחות שניהלו נציגי השירות עם התושבים וכמו-כן ,נסרקו דוחות שונים שהופקו
מהמערכת הממוחשבת.
הביקו רת מציינת כי מצאה שפעילות המוקד מבוצעת באופן יעיל ומשביע רצון.
הביקורת מוצאת לנכון לציין את כישוריה ופעילותה היעילה של מנהלת המוקד,
אשר לכל הדעות תרמה לקידום משמעותי של עבודת המוקד ב 4 -השנים האחרונות.
עם זאת ,הביקורת מביאה בדוח זה המלצות ,שהינן טכניות בעיקרן ,שיתרמו
לתוספת שיפור ויעילות של המערכת.
הביקורת מודה לכל הגורמים אשר שיתפו עמה פעולה וסייעו בעריכת ביקורת זו.

הערה :תגובת מנהלת המוקד העירוני שולבה בסעיף  – 3.1ריכוז הממצאים
וההמלצות.

***************************************************
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הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה 2011
המוקד העירוני
ראש העיר מאמץ את המלצות המבקר תוך שמציין את הערת הביקורת אשר מצאה
שפעילות המוקד מבוצעת באופן יעיל ומשביע רצון.
להלן התייחסות להמלצות המבקר:
יישום המלצות הביקורת מדו"ח קודם (סעיף  3.1.3לדו"ח המבקר)
ראש העיר מברך את מנהלת המוקד העירוני וצוות העובדים על יישום המלצות
הביקורת מדו"ח ביקורת קודם.
בסיס המידע של נציגי השירות (סעיף  3.1.4לדו"ח המבקר)
ראש העיר מאמץ את הערת המבקר למיחשוב בסיס המידע הקיים אצל נציג השרות
תוך שהורה להערך ולנהל מו"מ לרכישת מערכת מידע ממוחשבת.
עריכת נהלים במתכונת מקובלת (סעיף  3.1.5לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שהורה את מנהלת המוקד העירוני להכנת
שלוש הוראות עבודה במתכונת  ISOבנושאים :נוהל חרום ,נוהל סגירת ערב וטיפול
בפניות דחופות.
אמנות שירות (סעיף  3.1.6לדו"ח המבקר)
ר אש העיר מאמץ את המלצת הביקורת תוך שהורה את מנכ"ל העירייה לערוך
ולפרסם "אמנת שרות" באתר העירוני שתכלול את זמן התקן בלבד .הנושא בוצע ב-
.1/7/2012

מינוי ראש צוות  /אחראי משמרת (סעיף  3.1.7לדו"ח המבקר)
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ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שהורה כי במסגרת המבנה הארגוני יש
לקיים מכרז לבחירת אחראי משמרת במוקד.
כמו כן בעת הכנת סידור העבודה תיקבע מנהלת המוקד בכל משמרת את אחד מנציגי
השירות כאחראי משמרת .בעתיד יערכו מכרזים לתפקידים אלה.
ניתוח שיחות נכנסות למוקד (סעיף  3.1.8לדו"ח המבקר)
ראש העיר מבהיר כי לתוכנת המחשב אין כיום אפשרות לפלח את הפעילויות
לסוגיהן .יחד עם זאת תיבחן אפשרות בעתיד לשדרוג התוכנה של המערכת
הממוחשבת על מנת שתאפשר פילוח השיחות למיניהן.
הגדרת יעדי איכות (סעיף  3.1.9לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את הערת הביקורת תוך שהנחה להערך ולהכין בכתב הגדרת ציפיות
של יעדי האיכות במוקד העירוני.
כמו כן הנחה מנכ"ל העירייה לקבע במכשירי הטלפון של המח' העירוניות לחצן
שיחבר את הנציגים במחלקות למערכת ניתוב השיחות העירוניות( .בוצע במהלך
הביקורת).
הפעלת אפליקציית ( SMSסעיף  3.1.10לדו"ח המבקר)
ראש העיר מעדכן כי בשנת  2012הוגדרו שני יעדים חדשים למוקד העירוני :האחד
הכנת מודול מערכת פניות הציבור בנושא סגירת הפניות באמצעות  ,SMSוהשני
הקמת מערכת מידע.
מסירת צי מועד טיפול לפונים (סעיף  3.1.11לדו"ח המבקר)
ראש העיר מאמץ את המלצת המבקר תוך שהורה להנפיק דוחות חודשיים למח'
העירייה בנושא עמידה במדד זמן ביצוע ולבצע בירורים והבהרות עם מנהלי מח'
שאינם עומדים במדדים שנקבעו( .בוצע במהלך הביקורת).
סגירת פניות ע"י המוקד (סעיף  3.1.12לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את המלצות הביקורת תוך שהנחה להפיץ מסמך רענון למחלקות
העירוניות בנושא סגירת פניות באופן עצמאי ולא ע"י המוקד.
הגדרת פניות מסוכנות ודחופות (סעיף  3.1.13לדו"ח המבקר)
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ראש העיר מציין כי הערת המבקר נבדקה עם החברה הנותנת שירותי מיחשוב למוקד
העירוני ,תוך שלא ניתן ליישם ההערה.
בפועל ,מנהלת המוקד וסגניתה מגדירות אלו נושאים דחופים /מסוכנים כאשר בכל
סגירת משמרת מוודאים הנציגים סגירת הפניות הנ"ל.
כמו כן ,מתבצעת בקרה יומית על הדו"חות שמפיקים נציגי המוקד המפרטים את כלל
הפניות והמעקב אחריהן.
מנגנון התראה לחריגים (סעיף  3.1.17לדו"ח המבקר)
דוח חריגים למנהל (סעיף  3.1.18לדו"ח המבקר)
דו"ח פניות חוזרות (סעיף  3.1.19לדו"ח המבקר)
ראש העיר אינו מקבל את המלצת המבקר מאחר ובמערכת ה CRM -אין אפשרות
להפיק את הדוח"ות.
מסמך סטטיסטיקה במערכת ( CRMסעיף  3.1.20לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את הערת המבקר תוך שהנחה לשדרוג מערכת ה CRM -למערכת
 WEBבמהלך שנת  2013שתיתן משנה למסך הסטטיסטיקה.
מסך מאגרי מידע ( CRMסעיף  3.1.21לדו"ח המבקר)
מסך נהלים (סעיף  3.1.22לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי העירייה מנהלת מו"מ לרכישת
מערכת מידע ממוחשבת שתאפשר לנציגי השרות למצוא את המידע ביעילות
ובמהירות מירבית.

סקר משוב שנערך ע"י נציגי השרות (סעיף  3.1.23לדו"ח המבקר)
ראש העיר מקבל את המלצת המבקר תוך שמציין כי עם השלמת תקן כ"א של המוקד
העירוני יבוצעו הסקרים גם באופן שוטף וסדיר.

הערכות לשעת חרום (סעיף  3.1.24לדו"ח המבקר)
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ראש העיר מעדכן כי לאחר עריכת הביקורת בוצע תרגיל חירום תוך שנבחן המוקד
בשעת חרום בחמ"ל.
במסגרת הלקחים הוקם במרכז ההפעלה מקום המיועד ל 15-נציגי שרות בו זמנית.
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