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 מטרת ההוראה .1

 

 מטרת ההוראה לתאר את השיטה לתחזוקה שוטפת של מבני מוסדות חינוך.

 

 הגדרות .2

 

 בתי ספר וגני ילדים בשטחה ובאחריותה של מועצה מקומית שהם. – מוסדות חינוך .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 

 אחזקה שוטפת: -גני ילדים 

מחלקת  למתקנים שנפגעו ואינם ניתנים לתיקון על ידי עובדי –מתקני משחקים  .3.1

במידה והמתקן  מבצעת תחזוקה של המתקנים בחוזה.התחזוקה תוזמן החברה ש

ויוזמן במקומו מתקן  ועבר למחסני המועצה ויגרע מהמצאיבטיחות ימסיבות נפסל 

  חדש.

במקביל, באחריות מנהל מחלקת התחזוקה להודיע למחלקת גני ילדים באגף  .3.1.1

 של פסילת מתקן. החינוך על הצורך להזמין מתקנים חלופיים במקרה

. במידת האפשר סתימות בתוך הגן יטופלו על ידי מחלקת התחזוקה–סתימות ביוב  .3.2

לסתימות  סתימות במערכת העירונית יטופלו על ידי קבלן הביוב של המועצה.

 המצריכות מכשירי פתיחה יוזמן קבלן בהסכם המסגרת.

יעביר את הפניה למנהל גננת או סייעת הגן יפנו למוקד העירוני. המוקד  –אחזקת שבר  .3.3

 מחלקת התחזוקה או לאחראי מוסדות חינוך וציבור.

מנהל מחלקת התחזוקה יתזמן את הטיפול בתיקון הליקויים עפ"י שיקול דעת  .3.3

 ובהתאם לדחיפות הבעיה.

  למוקד העירוני  במקרים בהם קיימת סכנה לשלום הילדים, הפניה תועבר .3.3.1

וזה  על מוסדות ציבור וחינוך או לאחראי ישירות למנהל התחזוקה שיעבירה

 יפעל לתיקון הליקוי מיידית.

מיד עם סיום הטיפול, יעדכן העובד את מנהל מחלקת התחזוקה על גמר  .3.3.2

 טיפול. מנהל המחלקה סגור את הפניה במערכת הממוחשבת.
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 אחזקה מונעת: -גני ילדים 

ר תקלות דש, עובד מחלקת התחזוקה יבקר בכל גני ילדים בישוב על מנת לאתואחת לח .3.3

 מבעוד מועד .

העובד ימלא ויחתום על דו"ח ביקור בגן, לאחר שדאג לתקן את כל הליקויים שהתגלו  .3.3

 או יעבירם למוקד העירוני לשם מעקב.בדו"ח 

 לאחר תיקון כל הליקויים יועבר הדו"ח למנהל מח' תחזוקה למעקב. .3.3

רף, ההכנה אחת לשנה, יעבור עובד תחזוקה בכל מוסדות החינוך ויכינם לקראת החו .3.3

 תכלול ניקוי גגות ומרזבים, שימון מנעולים, בדיקת פתחי חירום וכו'.

 ינוקו הפילטרים של המזגנים על מנת למנוע סתימתם. חודשבחודש הקיץ, אחת ל .3.3

 אחזקת בתי ספר:

בבתי הספר שבאחריות המועצה, אב הבית הנו הגורם האחראי לתחזוקה השוטפת של  .3.13

 המבנים.

תהווה גורם מנחה, מייעץ ומסייע בתחזוקה השוטפת  מחלקת התחזוקה במועצה .3.11

 ובתחזוקת השבר.

מכתב  למנהלת מדור בתיה"ס לקראת החורף, תשלח מחלקת התחזוקה .3.11.1

 הנחיות לגבי ההיערכות הנדרשת  לקראת תקופת החורף.

ובקרה על עבודת קבלני  על-פיקוחבצע בנוסף, מחלקת התחזוקה הנה האחראית ל .3.12

 הניקיון בבתי הספר.

יופנו המתלוננים למנהלת  –ים בהם תתקבלנה תלונות על רמת הניקיון במקר .3.12.1

 מדור בתיה"ס.

ת אחת לחודש בכל בתי הספר עובד מח' תחזוקה אחראי מוסדות ציבור יבצע ביקור .3.13

 (.2)מסמך ישים  על הליקויים מנהלת מדור בתיה"סויעדכן את  בישוב

לתיקון כל הליקויים מנהלת מדור בתיה"ס באגף החינוך אחראית מול בתי הספר  .3.13

 שהתגלו.

 לאחר תיקון כל הליקויים תבוצע ביקורת נוספת ע"י עובד מח' תחזוקה. .3.13

 בסיום הטיפול יועבר הטופס למנהל מחלקת תחזוקה למעקב. .3.13
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 אחריות ביצוע .3

 מנהל מחלקת התחזוקה .3.1

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.2

 מנהלת מדור בתיה"ס באגף החינוך .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 טופס ביקורת תקופתית גני ילדים – 1מסמך ישים  .3.1

 טופס ביקורת תקופתית בבתי ספר – 2מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .3

  

 טופס אחזקה מתוכננת מוסדות חינוך – 1נספח  .3.1

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהל אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהל מחלקת התחזוקה .3.3

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 ה"סמנהלת מדור בתי .3.3

 

 מנהל מחלקת תחזוקהתפקיד:  שלמה סבגכותב ההוראה: 

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה: 
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 אחזקה מתוכננת מוסדות חינוךטופס  – 1נספח 
 

 
 אגף איכות הסביבה

 אחזקה מתוכננת מוסדות חינוך
 

  לביצוע בתאריך :                         
 זוקה                                                                      תדירות : חודשיתמבצע : מחלקת תח

  שם  המוסד:
 כתובת המוסד:   

 שם מבצע :
 

 הערות ליקוי תקין סוג המתקן מס'
בדיקה חזותית נדרש ביקורת    תקינות פרגולות 1

 מקצועית
    נזילות ורטיבות בקירות 2
בדיקה חזותית נדרש חשמלאי    לארון חשמ 3

 מוסמך בעל רישיון מתאים
 תקינות למתקני חצרבדיקת  4

 כולל חט"צים
בדיקה חזותית נדרש ביקורת   

 מקצועית
 בדיקת מפגעי בטיחות 5

 )שקעים, ידיות בדלתות(
בדיקה חזותית נדרש חשמלאי   

 מוסמך בעל רישיון מתאים
    ברזיות בכל השירותיםבדיקת  6
נזילות בברזים בכל דיקת ב 7

  השירותים
   

נזילות ותקינות בדיקת  8
 ניאגרות

   

בדיקת ניקיון שירותים סבון +  9
 נייר ניגוב

   

    בדיקת ניקיון כללי בביה"ס 10
    בדיקת מנעולים לתקינות 11
    תקרות אקוסטיות מושלמות 12
    ניקיון חצר ביה"ס 13
    גינון ביה"ס 14
    יקת תאורה בד 15
בדיקת ארונות כיבוי אש  16

 והידרנטים
   

בדיקת שערי כניסה ושערי  17
 מילוט
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 *     ביקורת מגרשי ספורט בבתי הספר באחריות אב בית ע"פ טבלה מובנת מאמיר עזר.
 .לתיקון מיידי**   ליקויים בטיחותיים מסוכנים תבוצע חסימה/גידור ושילוט עד 

ן בחתימה זו משום מתן אישור בטיחותי, אישור שימוש במתקן, המלצה כלשהיא או אישור ***  אי
 ביצוע 

 תיקון הליקויים.        
 

  הערות:
 
 
 
 
 

     חתימה:               שם המבצע : 
 

 


