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  DOC.תחזוקת מתקני ספורט 5.4.2.11

 מטרת ההוראה .1

 

 תהליך תחזוקת מתקני ספורט בשהם.מטרת ההוראה לתאר את 

 

 הגדרות .2

 

 .א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 

 בישוב שוהם קיימים מספר מתקני ספורט. .3.1

בתהליך תחזוקת מתקני הספורט בשוהם מצוי בידי מספר גורמים . עפי" החלטת  .3.2

( חלוקת העבודה 10.3.11דיון בנושא מיום  -1מנכ"ל המועצה המקומית )מסמך ישים 

 תבוצע כלהלן:

תהיה תחזוקת מתקני הספורט במגרשי המשחקים הפתוחים ובמוסדות החינוך  .3.3

 אחריות אגף איכות הסביבה.ב

החברה העירונית אחראית ישירות על המתקנים הבאים: אולם תיכון, אולם ניצנים  .3.3

 ומגרש הכדורגל.

ות פיקוח על המשכיר על אולם אבני החושן וצוקים באמצע תהחברה הכלכלית אחראי .3.3

 שבאחריותו לתחזק את המתקן.

אגף איכות הסביבה אחראי על תחזוקה שוטפת של כל המגרשים והמתקנים הפתוחים  .3.3

מגרשים משולבים בבתי הספר, מתקני כושר  –לציבור הרחב בשטחים הציבוריים 

בגנים הציבוריים, משטחי החלקה וסקייטבורד, מסלולי הליכה וריצה, מתקן 

 אק )אופניים( ומגרשי הקטרגל בקדם.הפאמפטר

האחריות כוללת תחזוקה, תיקוני בלאי ושבר טיפול בנושאי תאורה וכל זאת דרך  .3.3

 לשנה.₪  80,000ציב תחזוקה שנמצא באגף שעומד על תק

יבצע מדי חודש סיור בכל מתקני  ,המשמש כבעל הנכסים מנהל תחום הספורט בחמש, .3.3

 הספורט בישוב ויוציא דוח ליקויים. 

 אגף איכות הסביבה יבחן את המשאבים הנדרשים לביצוע המטלות הנוספות. .3.3
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  DOC.תחזוקת מתקני ספורט 5.4.2.11

 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.1

 מנהל תחום ספורט ח.מ.ש. .3.2

 מנהל חכ"ל .3.3

 מנהלת אגף חינוך .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 

 10.3.11סיכום פגישה בנושא תחזוקת מתקני ספורט מיום  .3.1

 

 נספחים .3

  

 א.מ.ל. .3.1

 

 תפוצה .3

 

 ומיתראש המועצה המק .3.1

 גזבר המועצה  .3.2

 מנכ"ל החברה הכלכלית .3.3

 מנכ"ל חמש .3.3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהלת אגף חינוך .3.3

 106מנהל המוקד  .3.3

 

 תפקיד:  כותב ההוראה: 

 תפקיד:  מאשר ההוראה: 

 

 


