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  DOC.ממשקי עבודה 6.1.4

 מטרת ההוראה .1

מטרת ההוראה הינה לתאר את ממשקי העבודה בין חמש לבין אגף איכות הסביבה בנושא 

 לתקן של מתקני תנועות הנוער  התחזוקה ותיקונים והבא

 

 הגדרות .2

 .מ.ל. א .2.1

 

 תוכן   .3

 יועץ הבטיחות מוציא סקר בטיחות על מצב תנועות הנוער .3.1

לאחר קבלת הסקר תפעל מול תנועות הנוער לקבלת אישור בטיחות  תהחברה העירוני .3.2

מיועץ הבטיחות של התנועות ולאחר שהתנועות תיקנו את הליקויים. יש לוודא תיקון 

 -יין יועץ הבטיחות + מעקב ביצוע/אי ביצועליקויים בהתאם לקדימות הבטיחות שמצ

יום אלא אם מדובר בליקוי  15באחריות חמש.  תיקון ליקויים יבוצע לא יאוחר מ 

 בטיחותי שנדרש בו תיקון מיידי.

א החברה העירונית דרישה ועדכון ילא בצעו את הנדרש תוצ הנוער במידה ותנועות .3.3

קוזז להם העלות מהתמיכות. אגף תצה ושהנושא יבוצע על ידי המועהנוער לתנועות 

 איכות הסביבה יבצע את העבודה עם קבלנים.

באחריות מנהלת חמש ומנהלת אגף איכות הסביבה לאשר את החשבונות ולהפנות את  .3.3

 בקשת הקיזוז לגזברות.

באחריות _____)הגורם שאחראי על נוהל התמיכות( ליידע את תנועות הנוער אודות  .3.3

 הקיזוז.

 

 אחריות ביצוע .3

 גזבר המועצה .3.1

 מנכ"ל החברה העירונית .3.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהל מחלקת התחזוקה אגף לאיכות הסביבה  .3.3

 קב"ט המועצה -מנהל מחלקת בטחון ובטיחות .3.3
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  DOC.ממשקי עבודה 6.1.4

 גזברות -מרכזת תחום תמיכות  .3.4

 

 מסמכים ישימים .3

 (.74611)מספר  21.9.10ועצתי מתאריך פרוטוקול ישיבת פורום בטיחות מ .3.1

 

 נספחים .4

 א.מ.ל

 

 תפוצה .7

 מנכ"ל המועצה .7.1

 גזבר המועצה .7.2

 מנכ"ל חמש .7.3

 מנהלת האגף לאיכות הסביבה .7.3

 קב"ט המועצה, מנהל מח' בטחון ושע"ח .7.3

 מנהל חוזים והתקשרויות .7.4

 יועץ בטיחות .7.7

 

 

 

 וייס חננית:    ההוראה כותב

 סדיקלר כהן מיכל' גב                         

 הסביבה איכות אגף מנהלת: תפקיד

 העירונית החברה מנהלת           

 המועצה ראש: תפקיד ליבנה גיל:   ההוראה מאשר

 

 


