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 הוראהמטרת ה .1

רכב החברה נועד לשימוש לצרכי  .וסדר הפעולות תנאי השימוש ברכב החברהלתאר את ה 

. על פי תקנות מס הכנסה חל איסור מוחלט על שימוש ברכב מעבר לשעות העבודה עבודה בלבד 

ו/או הפעילות. בתום יום העבודה ו/או הפעילות, הרכב חייב לחנות בחניית בית התרבות באופן  

 וע. קב 

 ברכב מותקן מכשיר איתורן המציין בכל רגע נתון היכן נמצא הרכב אם בנסיעה ואם בחניה 

 

 הגדרות .2

 משמש את עובדי החברה לאירועים ולמשימות שונות ע"פ הזמנה מראש.– חברה ברכ .2.1

 

 הוראהתוכן ה .3

 אופן ותנאי הזמנת שימוש ברכב:

 .הלשכה העברת בקשה לשימוש במייל למנכ"ל החברה עם העתק למנהלת .3.1

 בבקשה יש לציין :

 יום ושעה –תאריך  .3.1.1

 לאן ומה הצורך –מטרת הנסיעה  .3.1.2

 זמן השימוש המוערך. .3.1.3

לאחר קבלת האישור, על הנהג המשתמש לבוא לקחת מפתחות במזכירות החברה  .3.2

 .רכב, לחתום על מס' ק"מ הרשום ועל מצב הרכב בשעת קבלתו ולמלא ספר

פגיעות ו/או  בלת עדכון לגבי מצב הרכב:טרם יציאת הנהג לנסיעה עליו לבדוק לאחר ק .3.3

 .השריטות ברכב )נוספות על הרשום

 עם סיום הנסיעה על הנהג: .3.3

 מצב מד הדלקעל ולהודיע  לרשום את מס' הק"מ שביצע .3.3.1

 לסרוק את הרכב ולהודיע על פגיעות ברכב בזמן השימוש. .3.3.2

 להחזיר למזכירות את המפתחות ולחתום בספר רכב   .3.3.3

תבצע באמצעות טופס מעקב נסיעות רכב חברה הכולל את מעקב נסיעות רכב חברה י .3.3

מ בהחזרה, סה"כ ק"מ, שם הנהג, "מ בקבלה, מס' ק"הפרטים הבאים: תאריך, מס' ק

 (.1שעת יציאה, יעד הנסיעה, מטרת הנסיעה, שעת חזרה, פגיעות/נזקים ברכב )נספח 

 



  

 0 עדכון מס': 6.1.08  :וראהמס' ה  רכב חברהשימוש ב :הוראהשם ה

 3מתוך:    2דף מס':    13/11/12תאריך עדכון:   תאריך נוהל קודם:

 

179716  

 

 

 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלי תחומים .3.1

 אבות בית .3.2

 מנהלת לשכה .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.
 

 נספחים  .6

 טופס מעקב נסיעות רכב חברה. – 1נספח  .6.1
 

 תפוצה .7

 

 העירוניתהחברה  מנהלת .7.1

 צוות חמש .7.2

 לשכהמנהלת  .7.3

 

 גבי הדר    :הוראהכותב ה החברה העירונית הלתמנ פקיד:ת

 גבי הדר  :הוראהמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 רהמעקב נסיעות רכב חבטופס  – 1נספח 

     
 87-376-72רכב מס'  -ניהול רישום

 

          

 תאריך

מס' ק"מ 
 בקבלה

מס' ק"מ 
 בהחזרה

סה"כ 
 שם הנהג ק"מ

שעת 
 יציאה

יעד 
הנסיעה 
ממקום 
 תיאור מטרת הנסיעה למקום 

שעת 
 פגיעות/נזקים ברכב חזרה

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


