
      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    1דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

 מטרת ההוראה .1

 בנזילות מים במוסדות חינוך וציבור.מטרת ההוראה להגדיר שיטה לטיפול 

 

 הגדרות .2

 על מפגע של נזילות, במבנה. נציג מוסדות חינוךמצד  פניה –פניה  .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 השיטה לטיפול בפניות כללי: .3.1

 יועברו למוקד העירוני.נציגי מוסדות חינוך ומבני ציבור ככלל, פניות  .3.1.1

  .עירוני תרשם הפניה ביומן רישום פניותבמוקד ה .3.1.2

לאגף איכות הסביבה, פנה ישירות ונציג מוסדות חינוך יבמידה  .3.1.2.1

  .יש לפתוח את הפניה במוקד

מיידי ע"י איש תחזוקה  יועברו לטיפול המהוות מפגע בטיחותי פניות דחופות,  .3.1.3

 (במידה והן בשעות אחה"צ וסופי שבוע. ) או כונן

 פעילות שוטפת .3.2

ת במוסדות חינוך ומבני ציבור אחראים  לאחזקה שוטפת וטיפול אבות הבי .3.2.1

 במפגעים במוסדות חינוך .

נובמבר(   יש -במהלך שנת הלימודים  ובפרט לקראת הסתיו )חודשי ספטמבר .3.2.2

 לבצע מספר פעולות בקרה ומנע במבני מוסדות חינוך וציבור:

מרזבים וניקוזים  , גגות – גני ילדים ומוסדות ציבור  הכנת .3.2.2.1

 חריות מחלקת תחזוקה.בא

הבית אבות  גגות, ניקוזים ומרזבים באחריות –בתי ספר הכנת  .3.2.2.2

 גורם מפקח ומוודא אגף החינוך. -במוסדות חינוך

עבודות האחזקה השוטפות באחריות מחלקת תחזוקה ואבות הבית יתועדו  .3.2.3

 .1בדוח אחזקה מונעת, נספח 

הספר ומנהלת  דוחות אחזקה מונעת יוגשו עם סיום העבודה למנהלות בתי .3.2.3

 אגף החינוך

חלוקת אחריות בין אגף הנדסה  -בגין נזילות במוסדות חינוך אופן טיפול בפניה  .3.3

 לאיכ"ס



      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    2דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

, לאבחון המפגעעם פתיחת הפניה יצא סגן מנהל מחלקת תחזוקה למקום  .3.3.1

 .2יתעד את המפגע וידווח על דרכי הטיפול שננקטו  או הנדרשים , נספח 

 

גננת , מנהלת אגף איכות הסביבה, מנהל אגף טופס זה יופץ : מנהלת בי"ס/ .3.3.2

 הנדסה, מנהלת אגף החינוך.

 במידה והמפגע ניתן לתיקון , יתוקן על ידי מחלקת התחזוקה .3.3.3

, סגן מנהל מחלקת תחזוקה -במידה ומדובר בבעיה מורכבת המצריכה ייעוץ  .3.3.3

 יתייעץ עם מהנדסה המועצה לפתרון לבעיה

מורכב ,העבודה תתבצע בניהול מח  במידה והפתרון הוא בסכום לא גבוה ולא .3.3.3

 תחזוקה מול הקבלן המבצע לאחר אישור הזמנה

 -במידה ומדובר בבעיה מורכבת המצריכה עלות גבוהה, פיקוח וניהול .3.3.3

 העבודה תנוהל ותפוקח על ידי אגף הנדסה

במידה ומדובר בבעיה שחוזרת על עצמה לאחר שנוהלה בעבר על ידי אגף  .3.3.3

 המשיך בבדיקת הבעיה ולמצוא את הפתרוןהנדסה, באחריות אגף הנדסה ל

אגף הנדסה יבצע מיפוי מידי שנה ויקבל לידיו את ריכוז הבעיות שטופלו  .3.3.3

לאורך השנה כדי לבחון האם לבצע פרויקט רחב היקף למניעת תקלות חוזרות 

 בנושא הנזילות. בפרט לקראת הערכות שיפוצי הקיץ.

 

 אחריות ביצוע .3

 אגף הנדסהמנהל  .3.1

 ת הסביבהמנהלת אגף איכו .3.2

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 אגף החינוךמנהלת  .3.3

 מנהלת קדם יסודי .3.3

 מנהלות בתי ספר ואבות בית .3.3

 מוקד העירוני .3.3

 

 נספחים .3



      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    3דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

 אחזקה מתוכננת במוסדות חינוך במסגרת הערכות לחורף – 1נספח  .3.1

 דוח אירוע מפגעי נזילות ורטיבות – 2נספח  .3.2

 תרשים זרימה – 3נספח  .3.3

 

 תפוצה .3

 מנכ"ל המועצה .3.1

 גזבר המועצה .3.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מהנדס המועצה .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 מנהלת אגף חינוך .3.3

 מנהלת מחלקת בתי ספר .3.3

 מנהלת קדם יסודי .3.6

 המוקד העירוני .3.16

 מנהלות בתי הספר ואבות הבית .3.11

 

אחראי תחזוקת מוסדות ו מחלקת תחזוקה מנהלסגן תפקיד:  מושיקו יום טובכותב ההוראה:    

 חינוך וציבור

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה:   

 

 
 

 

 

 



      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    4דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

 

 

 1 נספח
 221850סימוכין:                                                                                                                                                       

 אגף איכות הסביבה

 
 

 אחזקה מתוכננת במוסדות חינוך במסגרת הערכות לחורף
 

   בוצע  בתאריך :                     
 

 מבצע : 
  שם  המוסד:

 כתובת המוסד:   
 שם מבצע :

 
 
 

 הערות ליקוי תקין סוג המתקן מס'
    תונהתקינות מרזבים תח 1

 תקינות מרזבים בגגות 2

 מבנים

   

    ניקיון מרזבים  3

    ניקיון תעלות ניקוז  4

 
 
 
 

  הערות:
 
 
 
 
 
 
 
 

     חתימה:               שם המבצע : 
 
 



      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    5דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

 

 
 2נספח 

 221850סימוכין: 

 אגף איכות הסביבה
 דוח אירוע מפגעי נזילות ורטיבות

 
   לביצוע בתאריך :          

 

 

 מחייב פתרון הנדסי? כן/לא -הערות הבעיה ודרכי הטיפול פרוט סוג המפגע

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     חתימה:                     המבצע: שם 

     חתימת מנהלת בית הספר/ אב בית : 

     חתימת גננת : 

 צע : מחלקת תחזוקה                                                        מב
  שם  המוסד:

 כתובת המוסד:   
 : הוגש על ידי מושיקו יום טוב



      

 

 אגף איכות הסביבה 

נזילות במוסדות בנושא טיפול בתלונות    שם הוראה:

 חינוך ומבני ציבור
 עדכון מס' 5.4.2.17  מס' ההוראה:

 6מתוך:    6דף מס':    20.1.16 תאריך עדכון:  תאריך הוראה קודם:

 

221850 
 

 

   העתקים: מנהלת אגף איכות הסביבה, מנהל אגף הנדסה, מנהלת אגף החינוך )תיק נזילות(
  

 

 תרשים זרימה 3נספח 

 

 

 

 

 

 פתיחת פניה במוקד

 / רטיבותהמפגע נזיל

 במוסדות חינוך ומבני ציבור

 יציאה לשטח , אבחון התקלה

עוד מהות המפגע בטופס ית

 דוח אירוע

בירור מקצועי + תאום עם אגף  תיקון תקלה ע"י קבלן / עצמאי

 הנדסה


