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 מטרת ההוראה .1

 

מטרת ההוראה לתאר את השיטה לביצוע שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך השונים ברחבי 

 הישוב.

 

 הגדרות .2

 

 גני ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכון. – מוסדות חינוך .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 

שיפוצי קיץ יורכב במהלך הרבעון האחרון של כל שנת כספים  תקציבהצעה לניצול  .3.1

 מונעת וסעיף לתחזוקת שבר. ויכלול סעיף לתחזוקה

התקציב יתבסס על צפי בלאי שנתי של מחלקת התחזוקה ועל צרכים   .3.1.1

 ודרישות שנקבעו על ידי אגף החינוך במועצה.

הבטחון  אגף החינוך בתאום עם מאי, יאסוף  –אחת לשנה, במהלך החודשים מרץ  .3.2

מחלקת עם נתונים על המצב הבטיחותי בהתאם לדוח שיופץ ע"י יועץ הבטיחות וכן 

נתונים על המצב התחזוקתי של המוסדות וירכז את דרישתם של  התחזוקה

 המנהלים/ות לשיפוצים ושינויים.

אגף החינוך דיון אגפי, ובו יוחלט האם ת קיים מנהלתבהתאם לתקציב השנתי שנבנה,  .3.3

 ניתן לבצע את כל הדרישות והשינויים שהועלו, וכן יקבעו סדרי עדיפויות לטיפול.

 גם סבב סיורים וישיבות אצל ראש המועצה.יתקיים 

במסגרת שיפוצי הקיץ, תינתן עדיפות לעבודות שנדחו במהלך השנה ובהתאם  .3.3.1

לדרישות מנהלי המוסדות ולהנחיות מנהל אגף החינוך. כמו כן תינתן עדיפות 

לעבודות הנותנות מענה לבעיות בטיחותיות לפני שאר העבודות, בכפוף 

ת הצרכים יש לתעדף בצורה ברורה תוך מתן אלהנחיות יועץ הבטיחות. 

קדימות לנושאי בטיחות לפי ביקורת/סקר סיכונים שערך יועץ הבטיחות ולפי 

 רמת הקדימויות שקבע . 

מנהל מחלקת  אגף החינוך בשיתוף עםבחודש יוני, טרם היציאה לחופשת הקיץ, יכין  .3.3

חס לחמש )יש להתיתוכנית עבודה לשיפוצים באגף איכות הסביבה התחזוקה 

את קבלני הביצוע. במידה  ובחריוולמקומות שבהם מפעילים קיטנות או צהרונים( 
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והתוכנית כוללת שינויים פיזיים במבנה יש לידע את אגף ההנדסה ולקבל את אישור 

 ת המועצה.מהנדס

ככלל, מלבד עבודות בינוי, כל עבודה המבוצעת במסגרת שיפוצי הקיץ תיעשה  .3.3.1

שיגישו למחלקת  או מכרז, יבחרו על סמך הצעות המחירעל ידי קבלנים ש

 התחזוקה.

הזמנות העבודה יצאו מטעם אגף החינוך. פיקוח על העבודה יתבצע על ידי  .3.3.2

עובדי מחלקת התחזוקה למעט בפרויקטים המנוהלים על ידי מהנדס בינוי 

 ותשתיות.

 

 אחריות ביצוע .3

 

 אגף החינוך תמנהל .3.1

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.2

 המועצהמהנדסת  .3.3

 גזבר המועצה .3.3

 מנהל בינוי ותשתיות .3.4

 מנהל מחלקת התחזוקה .3.4

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.4

 

 מסמכים ישימים .4

 

 א.מ.ל. .4.1

 

 נספחים .4

  

 א.מ.ל. .4.1
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 תפוצה .4

 

 ראש המועצה המקומית .4.1

 סגני ראש המועצה .4.2

 מנכ"ל המועצה .4.3

 גזבר המועצה  .4.3

 מהנדסת המועצה .4.4

 מנהלת אגף חינוך .4.4

 אגף איכות הסביבה תמנהל .4.4

 ת התחזוקהמנהל מחלק .4.7

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .4.7

 אחראי חוזים והתקשרויות .4.17
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