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 מטרת ההוראה .1

תהליך אישור חשבונות חשמל, מים ותקשורת במבני ציבור המושכרים לגורמים לתאר את 

 של גזברות, חינוך, גביה ואיכות הסביבה.ממשקי העבודה פרטיים תוך התייחסות ל

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

  תוכן  .3

על השכרת ואת מחלקת הגביה אגף גזברות יעדכנו את אגף איכות הסביבה ואגף חינוך  .3.1

 בני ציבור לגורמים פרטיים בצירוף העתקי החוזים.מ

אחריות מחלקת תחזוקה לרבות הוצאת דו"ח מסירה ב םהינ מסירה מול השוכר יסיור .3.2

תחזוקה, גינון, מוני מים וחשמל, תקשורת,  קון ליקויים בתחומים הבאים:לתימסודר 

 טלפון.

 (.על ידי אגף הגביה )מילגם יבוצע התקנת שעון משני )מים וחשמל( .3.3

לחודש זוגי )אחת לחודשיים( ע"י עובדי מחלקת  15יאת מוני החשמל תעשה כל קר .3.3

והמחיר לקווט"ש יועבר ע"י הנהלת חשבונות )יוסי/בלה(  נתוני הקריאה  תחזוקה.

 הגביה. אגףיועברו ל

התקנת שעוני מים  הוצאת חיוב גביה על בסיס קריאות )בדיוק כמו שנעשה במים(. .3.3

לאחר ביצוע הכנה למד מים ע"י מח' תחזוקה. מחלקת  תתבצע ע"י מחלקת הגביה

 הגביה לא מבצעת התקנת שעוני משנה של חשמל.

 קריאת מוני מים כבשגרה על ידי הגביה והוצאת חיוב אחת לחודשיים. .3.3

 על ידי אגף הגביה. נהבוצעתאכיפת גביה ו הוצאת חיוב  .3.3

בנה עם עובדי לאחר סיום ההסכם וטרום שחרור הערבות יבוצע סיור מסירה של המ .3.3

העתק מהסכום והליקויים יועברו לגזברות לביצוע חשבון סופי לפני  .מחלקת תחזוקה

 סיום התקשרות.

 מחלקת גביה תעביר לגזברות אישור העדר חובות כמקובל כיום במסגרות אחרות. .3.3

חדש  ניתוק קו בזק יעשה ע"י עובדי מחלקת תחזוקה מרגע קבלת העדכון שיש שוכר .3.13

 .מנהל חוזים והתקשרויותוקבלת העתק החוזים מ

יתרות חוב מכל מבנה מנהל חוזים והתקשרויות הגביה תוציא כל חודש למנהלת  .3.11

 מושכר.
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 אחריות ביצוע .3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.1

 מנהלת אגף חינוך .3.2

 גזברות .3.3

 מנהלת מחלקת גביה .3.3

 מנהל חוזים והתקשרויות .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 מ.ל.א.

 

 נספחים .3

 א.מ.ל

 

 תפוצה .3

 מועצהמנכ"ל ה .3.1

 מועצהגזבר ה .3.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהלת אגף חינוך .3.3

 מנהל חוזים והתקשרויות .3.3

 מנהלת מח' גבייה .3.3

 מנהל מח' תחזוקה .3.3

 מנהלת מח' חינוך .3.3

   והתקשרויות חוזים מנהלתפקיד:    יוסי פרץ  כותב ההוראה:

 המועצה גזברתפקיד:  ישראל שטרסברגמאשר ההוראה:  

 


