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 נוהלמטרת ה .1

כותר הפיס הכולל ביצוע עבודות של מבנה ל תפעוהגדיר את אופי ההינה ל נוהלמטרת ה

עמידה בנהלי השכרת מחסנים וומונעת, מענה לקריאות שבר, ניהול/תפעול תחזוקה שוטפת 

 חדרים/משרדים/כתות/אולמות.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 נוהלהתוכן  .3

 כללי

ה העירונית ח.מ.ש מתקיימים חוגים חברהנמצא תחת אחריותה של ה כותר הפיסב .3.1

   במגוון תחומים, מופעלת ספריה ומושכרים משרדים, כיתות וחדרים לפעילויות שונות.

 . באחריותו לבצעהכולל של המבנה ואחראי על תפעולהאב הבית של כותר הפיס הינו  .3.2

לשוכרים תחזוקה ותפעול מתן שירות תחזוקה שוטפת ומונעת, מענה לקריאות שבר, 

עמידה בנהלי השכרת חדרים בכפוף להנחיות ו, וציוד מחסניםתפעול ניהול ונה, במב

 ש.מנהל הרכו הלת החברה העירונית ח.מ.שמנ

 שוטפת ומונעת תחזוקה 

 :להלן פעולות אותן יבצע אב הבית על בסיס יומיומי במסגרת עבודתו וחובותיו .3.3

לחנות, כסאות של ריהוט )שו וניקיון בדיקת תקינותו סיור בכותר הפיסביצוע  .3.3.1

הסיור יתבצע  .וכד' , חשמל, מיזוגוילונות, תאורהציוד המיועד לחוגים, וכד'(, 

 בכל מרחב הכותר ובכלל זה בשישה חדרי החוגים:

 חדר קהילה .3.3.1.1

 חדר חוגים .3.3.1.2

 סטודיו למחול .3.3.1.3

 חדר אומנות .3.3.1.3

 חדר ציור .3.3.1.3

 אולם אומנויות לחימה .3.3.1.3

 .היקבדהבהתאם לממצאי יקונים, לל זה תכעבודות תחזוקה ובביצוע  .3.3.2
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בעמידה בנוהל הצעות מחיר תוך קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה הזמנה של  .3.3.3

בצע יפקח על הקבלנים וי. אב הבית בתאום מול מנהל הרכשו בהתאם לצורך

  מעקב ובקרה של עבודתם.

סידור החדרים לקראת החוגים בהתאם למערכת החוגים השבועית )מסמך  .3.3.3

י ציור וכד'( ים וציוד )כנחומר תאום מול מנהל הרכש לרכישת (.1ישים 

 לחוגים השונים. תםוהכנ

 חברת הניקיון.   ותשל עובד פיקוח ובקרה ,הנחיהע וציב .3.3.3

בכותר  תחזוקה מונעתבודות לביצוע עתכנית שנתית  אב הבית יתווה הבראשית כל שנ .3.3

" תכנית שנתית - "תחזוקה מונעת בכותר הפיסטופס . התכנית תתועד על גבי הפיס

 ות התחזוקה המונעת תכלולנה את המרכיבים הבאים:(. עבוד1)נספח 

 .פעמיים בשנה - טיפול בגגות ובמערכת הניקוז .3.3.1

 .פעמיים בשנה, לקראת עונת הקיץ ולקראת עונת החורף -טיפול במזגנים  .3.3.2

 .יתבצע על ידי גורם מקצועי אחת לשנה -טיפול במערכת לגילוי וכיבוי אש  .3.3.3

 .אחת לשלושה חודשיםקצועי על ידי גורם מ –בדיקה של תקינות המעלית  .3.3.3

 )ובהתאם לצורך(. אחת לשנה, במהלך הקיץ -סיוד החדרים בכותר הפיס .3.3.3

 .שנהפעמיים ב  -וניקוי של המזרנים בחדר הג'ודו יסודית שאיבת אבק  .3.3.3

    .יתבצע על ידי גורם מקצועי אחת לשלושה חודשים -קרצוף שטיחים  .3.3.3

 ועל של עבודות התחזוקה.באחריות אב הבית לתעד בטופס את מועדי הביצוע בפ .3.3

 מענה לקריאות שבר

ככלל, יש לתת עדיפות לטיפול בתקלות אשר מוגדרות כאירועים לטיפול מיידי. תקלות  .3.3

במהירות האפשרית תוך הפעלת כל האמצעים באחריות אב הבית  נהטופלתאלו 

על פי  תוך עמידה בנוהל הצעות מחיר , ובכלל זה הזמנתם של קבלני משנההנדרשים

 , בתאום מול מנהל הרכש.ךהצור

במידה ולא ניתן לטפל בתקלות באופן מיידי, יינתן מענה זמני לתקלה עד לתיקונה  .3.3

 הסופי.

  – בין האירועים לטיפול מיידי יכללו .3.3

 .ו/או לעובדי החברהכל אירוע החשוד כמהווה סכנה לציבור  .3.3.1

 .בתנאי העבודה בכותר הפיסרוע הפוגע באופן משמעותי יכל א .3.3.2
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 .גורם לנזק כלכלי/סביבתי משמעותירוע היכל א .3.3.3

על הטיפול, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר:  מעקב צמודאב הבית יערוך סיום, לעד  .3.3

 בהתאם לנדון.    ורך(, יוזם הפניה וגורמים נוספיםקבלן מבצע )במידת הצ

העירונית  החברהמנהלת הטיפול נמשך מעבר למקובל, יש לערב בטיפול את ו במידה .3.13

 ת מנהל הרכש.ו/או א ח.מ.ש.

 תפעול מחסנים

 . חברהשמקיימת ה ציוד לאירועיםנים המכילים חסבחברה העירונית ח.מ.ש שני מ .3.11

תוך הקצאת משטח ייעודי לכל  ניםאב הבית של כותר הפיס הינו אחראי על סידור המחס .3.12

המחסנים והציוד בנוסף יוודא ניקיון  במות וכד'(.שולחנות, סוג של ציוד )כסאות, 

 ם.המאוחסן בה

סיוע למנהלת תחום התרבות בארגון הציוד הנחוץ לקראת אב הבית הינו אחראי על  .3.13

  אירועים וזאת עפ"י רשימה שתגיש לו כשבוע לפני האירוע.

 אב הבית יכין את הציוד המבוקש לקראת האירוע. .3.13

במועד ההנפקה ימסור אב הבית את הציוד לגורם המוביל ויסייע בהעמסתו על כלי  .3.13

 הרכב. 

ואת מנהלת תחום  , את מנהל הרכשמנהלת החברה העירונית ח.מ.ש יידע אתאב הבית  .3.13

בדבר ציוד שהוצא מכלל שימוש ואשר לא ניתן לתיקון. מנהלת החברה העירונית  ,תרבות

ואב הבית ייבחנו את הסיבות להוצאה של הציוד משימוש, יסיקו  , מנהל הרכשח.מ.ש

 מסקנות ויפעלו בהתאם. 

 השכרת חדרים

או לכל שימוש שאינו קשור לפעילות השוטפת  ים וכיתות להשכרהרחבס מבכותר הפי .3.13

חברות פרטיות תושבים, לקוחות חיצוניים )כדוגמת ל בחברה. החדרים מושכרים

 במועצה(. לקוחות פנימיים )כדוגמת אגפיםלתות( וועמו

בפני הלקוח את תנאי יציג למנהל הרכש שגופים המעוניינים בשכירת חדרים יפנו  .3.13

למוקד החברה  יעביר את הלקוח ,. כמו כןהסכם שימוש/השכרהעל ם ת ויחתימהשכירו

דמי השכירות ורק בהצגת הקבלה/הסכם חתום לאב הבית ישוריין  לביצוע תשלום

 החדר/תאריך.

או בדרישה  אב הבית הינו אחראי להכנת החדרים המושכרים בהתאם למוגדר בחוזה .3.13

 קולי וכד'(.-רים, התקנה של ציוד אור)סידור החד הכתובה במקרה והלקוח הוא פנימי
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יבצע מעקב אחר סיום חוזים ויפעל להארכת חוזים או לאיתור שוכרים  מנהל הרכש .3.23

 חדשים.

 

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת החברה העירונית ח.מ.ש .3.1

 מנהל רכש חוזים והתקשרויות .3.2

 כותר פיס - אב הבית .3.3

 מנהלת תחום תרבות .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 ם שבועית.מערכת חוגי – 1מסמך ישים  .3.1

 

 נספחים .3

 "תכנית שנתית –"תחזוקה מונעת בכותר הפיס טופס  – 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 ח.מ.ש מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהל רכש חוזים והתקשרויות .3.2

 כותר פיס –אב הבית  .3.3

 

 

 כותר פיס –אב בית תפקיד:  אהרון שכטרמר :    נוהלכותב ה

  ברה העירוניתמנהלת החתפקיד:  גב' מיכל כהן סדיקלר:  נוהלמאשר ה

 

 



  

 3: עדכון מס'  3.09 :נוהלמס' ה אחזקת כותר הפיס :  נוהלשם ה

 5מתוך:    5דף מס':    10.1.16תאריך עדכון:  25.6.13 קודם: נוהלתאריך 

 

  doc.אחזקת כותר הפיס 3.9

 

 תכנית שנתית –תחזוקה מונעת בכותר הפיס  – 1נספח 

 
 החברה העירונית לתרבות, נוער ולחוגי ספורט )ח.מ.ש(

 תכנית לשנת ___________ –תחזוקה מונעת בכותר הפיס 

 

 יםתאריכ/תאריך תדירות הביצוע סוג הפעילות מס'

 מתוכנן לביצוע

תאריך ביצוע 

 בפועל

הגורם שם 

 המבצע

טיפול בגגות   .1

 ובמערכת הניקוז

  פעמיים בשנה

 

 

  

  פעמיים בשנה טיפול במזגנים  .2

 

 

 

  

טיפול במערכת   .3

 לגילוי וכיבוי אש

  אחת לשנה

 

 

  

בדיקה של תקינות   .4

 המעלית

אחת לשלושה 

 חודשים

 

 

 

  

סיוד החדרים   .5

 בכותר הפיס

 אחת לשנה

 )ובמקרה הצורך(

 

 

 

  

שאיבת אבק   .6

 וניקוי שליסודית 

המזרנים בחדר 

 הג'ודו

  לשנה פעמיים

 

 

 

  

אחת לשלושה  קרצוף שטיחים  .7

 חודשים

   

 


