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 מטרת ההוראה .1

 

 מטרת ההוראה להגדיר את השיטה לטאטוא וניקיון הרחובות בתחום השיפוט של המועצה.

 

 הגדרות .2

 

 טאטוא רחובות ידני ומכני. – טאטוא .2.1

"מקבץ בניינים בבניה רוויה או טורית אשר ניצבים משני צידיה של דרך   – מבננים .2.2

 .פרטית המשרתת יותר משני בניינים"

 בגנים ציבוריים.ם בין בתים פרטיים ומעברי שבילי גישה – מעברים .2.2

 

 תוכן ההוראה .2

 

טאטוא וניקיון הרחובות, מבננים ומעברים במועצה מקומית שהם ייעשה על ידי קבלן  .2.1

 .(1, בהתאם לתוכנית עבודה לנקיון מכני וידני )מסמך ישים ניקיון שיבחר במכרז

 שבוע ינוקו המבננים בכל הישוב.פעמיים ב – ניקיון מבננים .2.1.1

ניקיון הרחובות ייעשה בימים שונים על פי חלוקה לאזורי  – טאטוא רחובות .2.1.2

 מגורים.

כל אזורי המגורים ינוקו פעמיים בשבוע. בכל אזור יהיו יומיים  .2.1.2.1

קבועים בשבוע שיוקדשו לניקיון מכני של הכבישים ויומיים שיוקדשו 

 לניקיון ידני של המדרכות.

י ביחס ללכלוך בלתי בכל מקרה של פניות תושבים למוקד העירונ .2.1.2.2

 יתופעל הקבלן מיידית. –סביר ברחובות 

ינוקו פעמיים בשבוע. הניקיון יכלול: ריקון פחי אשפה,  – ניקיון מעברים .2.1.2

 טאטוא השבילים והמדרגות.

באחריות הקבלן להפעיל עובד ניקיון לצורך ניקוי גינות  –ניקיון גני משחקים  .2.1.3

 ים.משחק, החלפת שקיות בפחים ואיסוף צואת כלב

יופעל ע"פ דרישת המועצה כמפורט בחוזה, ויבצע פעולות ניקיון  –רכב טיאוט  .2.1.3

 וטיאוט מכני בכל תחומי הישוב ע"פ דרישת המפקח.
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פיקוח  – 5.4.3.07פיקוח על עבודת קבלן הניקיון יעשה כמפורט בהוראת עבודה מספר  .2.2

 (.2על קבלנים )מסמך ישים 

 

 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלת האגף לאיכות הסביבה .3.1

 מפקח המועצה .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

     

 תוכנית עבודה לנקיון מכני וידני. – 1מסמך ישים  .3.1

 פיקוח על קבלנים  – 5.4.3.07הוראת עבודה מספר  - 2מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .6

 

 א.מ.ל. .6.1

 

 תפוצה .7

 

 ראש המועצה המקומית .7.1

 סגני ראש המועצה .7.2

 מנכ"ל המועצה .7.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .7.3

 מפקח המועצה .7.3
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