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 מטרת ההוראה .1

 

 .תנועות הנוערמטרת ההוראה לתאר את השיטה לתחזוקה שוטפת של מבני 

 

 הגדרות .2

 

     בשטחה ובאחריותה של  תנועות נוער – תנועות הנוערמוסדות  .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 אחזקה מונעת: - תנועות נוער .3.1

בישוב על מנת  תנועות הנוער, עובד מחלקת התחזוקה יבקר בכל שבועאחת ל .3.1.1

 (.1)טופס מס'  ת מבעוד מועדקלולאתר ת

ליקויים שהתגלו בדו"ח , תנועות נוערהעובד ימלא ויחתום על דו"ח ביקור  .3.1.2

 מוקד העירוני לשם מעקב.והעתק לימים  7לתיקון תוך תנועת הנוער ל יועבר 

למנהל מח' תיקונים מתנועת הנוער לאחר תיקון כל הליקויים יועבר דו"ח  .3.1.3

 תחזוקה למעקב.

 ר :תנועת הנועאחזקת  .3.2

 הנו הגורם האחראי לתחזוקה השוטפת של המבנים. רכזי התנועה  .3.2.1

  .מחלקת התחזוקה במועצה תהווה גורם מנחה, מייעץ ומסייע .3.2.2

 תיקון ליקויים .3.3

 ליקויים בטיחותיים מסוכנים תבוצע חסימה/גידור ותמנע כניסה. .3.3.1

במידה וליקוי המבנה לא תוקנו ע"פ הדרישה, המועצה תפעל לתיקון  .3.3.2

 .ב התנועה וקיזוז העלות מכספי התמיכההליקויים וחיו

 דיווח על תיקון ליקויים ישלח למחלקת תחזוקה ולגזבר המועצה .3.3.3
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 אחריות ביצוע .4

 מחלקת התחזוקה סגן מנהל .4.1

 לקת תחזוקהחעובד מ .4.2

 

 מסמכים ישימים .5

 בתנועות הנוערטופס ביקורת תקופתית  – 1מסמך ישים  .5.1

 

 נספחים .6

 א.מ.ל .6.1

 

 תפוצה .7

 מנכ"ל המועצה .7.1

 גזבר המועצה .7.2

 מנהל אגף איכות הסביבה .7.3

 מנהל מחלקת התחזוקה .7.4

 סגן מנהל מחלקת תחזוקה .7.5

 מנכ"ל חמש .7.6

 

 

 מזכירהתפקיד:  ליה ויסמןכותב ההוראה: 

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה: 

 

 

 

 

 

 



 אגף איכות הסביבה    

 0 עדכון מס':   5.4.2.16 מס' ההוראה: תנועות נוערמבני תחזוקת        שם הוראה:

 3מתוך:    3דף מס':    8.4.13 תאריך עדכון:    תאריך הוראה קודם:

 

22730  

 
 אחזקה מתוכננת בתנועות הנוער -אגף איכות הסביבה

 
 

    לביצוע בתאריך :                                                                                                        
 

 מבצע : מחלקת תחזוקה                                                                      תדירות : שבועית

 שם  המוסד: 

 כתובת המוסד:   

 שם מבצע : דורון נדב
 

 הערות ליקוי תקין סוג המתקן מס'

    תקינות פרגולות 1
    נזילות ורטיבות בקירות 2
    ארון חשמל 3
     תקינות למתקני חצרבדיקת  4
 בדיקת מפגעי בטיחות 5

 )שקעים, ידיות בדלתות(
   

    השירותיםבדיקת  6
     נזילות  בשירותיםבדיקת  7
נזילות ותקינות בדיקת  8

 ניאגרות
   

בדיקת ניקיון שירותים סבון +  9
 נייר ניגוב

   

    בדיקת ניקיון כללי  10
    בדיקת מנעולים לתקינות 11
    תקרות אקוסטיות מושלמות 12
    ניקיון חצר המתחם 13
    גינון המתחם 14
    בדיקת תאורה  15
בדיקת ארונות כיבוי אש  16

 והידרנטים
   

רי בדיקת שערי כניסה ושע 17
 מילוט

   

    בדיקת חלונות 18
 
 

 . לתיקון מיידי*ליקויים בטיחותיים מסוכנים תבוצע חסימה/גידור ושילוט עד 
 

 הערה : דוח זה אינו מהווה תחליף לביקורת בטיחות שנעשות כמחויב בחוק. 
 

  הערות:
 
 
 
 
 

     חתימה:               שם המבצע : 


