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 הנוהלמטרת  .1

 , וטיפול בקריאות שבר.בית התרבותתחזוקת  נוהל הגדרת

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל

 

 נוהלתוכן ה .3

 הטיפול בתחזוקת בית התרבות וניהולו הינה באחריות אב הבית.  .3.1

 פתיחת וסגירת בית התרבות:

באחריות מזכירת החברה העירונית לפתוח את  בימים ובשעות שאב הבית אינו נמצא, .3.2

 ל בכל ההיבטים הלוגיסטיים הנדרשים עד להגעתו של אב הבית.בית התרבות ולטפ

, מנהלת החברה העירוניתמפתחות בית התרבות יימצאו גם אצל הגורמים הבאים:  .3.3

 מנהלת תחום תרבות. ו מנהל הרכש

בימי שישי ושבת בהם מתקיימת פעילות, האחריות לתפעול וניהול הבית מוטלת על  .3.3

 מנהל תורן.

שהוא כ ,לוודא כי בית התרבות נמסר לו ביום שישי בבוקרבאחריות המנהל התורן  .3.3

 מצב ביום ראשון בבוקר.הו באותו שיבבמצב תקין וללא מפגעים, ועליו לה

 ( על פעילות סוף השבוע.1מך ישים ביום ראשון ימסור המנהל התורן דו"ח סקירה )מס .3.3

 : תחזוקה שוטפת

 אב הבית יבצע את הפעולות הבאות:  .3.3

 ות בקורס עזרה ראשונה. , השתתפתייםאחת לשנ .3.3.1

 מעקב אחר בדיקה תקופתית של המעלית.  .3.3.2

 מעקב אחר ביקורת תקופתית של מכבי האש. .3.3.3

בדיקת מצב התחזוקה, ויידוע מנהלי  -לאחר אירועים במתקני החברה  .3.3.3

 התחומים לגבי נזקים. 

 שחרור מרזבים, טאטוא גג.  -לפני ואחרי גשם ראשון  .3.3.3

 גנים.ניקוי מסנני מז -לפני תחילת הקיץ  .3.3.3
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 צביעה כללית של קירות. -בחופשת הקיץ  .3.3.3

 אחת ליום, יבצע אב הבית את הפעולות הבאות: .3.3

 בדיקת תקינות של ריהוט )שולחנות, כסאות וכדו'(, וילונות, תאורה.  .3.3.1

 פיקוח והנחייה של עובדי חברת הניקיון.   .3.3.2

 פיקוח והנחיה של איש הביטחון.     .3.3.3

לכלל העובדים בנושאי בטיחות, כיבוי אש אחת לשנה, אב הבית יערוך תדרוך ורענון   .3.3

והל "סביבת ראה נ –)על נהלי בטיחות  עליות, בנושאים שבתחומי אחריותוונהלי מ

 (.  2.05עבודה", מס' 

 : מענה לקריאות שבר

ככלל, יש לתת עדיפות לטיפול בתקלות אשר מוגדרות כאירועים לטיפול מיידי. תקלות  .3.13

 ,בכפוף לנהלים פעלת כל האמצעים הנדרשיםאלו יטופלו במהירות האפשרית תוך ה

 .ובכלל זה הזמנתם של קבלני משנה

במידה ולא ניתן לטפל בתקלות באופן מיידי, יינתן מענה זמני לתקלה עד לתיקונה  .3.11

 הסופי.

  – בין האירועים לטיפול מיידי יכללו .3.12

 .ו/או לעובדי החברהכל אירוע החשוד כמהווה סכנה לציבור  .3.12.1

 .בתנאי העבודה במתקןרוע הפוגע באופן משמעותי יכל א .3.12.2

 .רוע הגורם לנזק כלכלי/סביבתי משמעותייכל א .3.12.3

 מנכ"ל החברה. הנחיה של  .3.12.3

, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר: קבלן מבצע באירוע על הטיפול יפקחאב הבית  .3.13

 (.   2)במידת הצורך(, יוזם הפניה וגורמים נוספים, בהתאם לנדון )נספח 

  .מנהל הרכשמשך מעבר למקובל, יש לערב בטיפול את אם הטיפול נ .3.13

 במתקני החברה העירונית: מצאיספירת 

אחת לשנה, במהלך חודש ינואר, יבצע אב הבית ספירת מצאי בכל אחד ממתקני  .3.13

 החברה העירונית.

( , ויעדכן בהתאם 3אב הבית ייעזר בדו"ח ספירת מצאי מהשנה שחלפה )מסמך ישים  .3.13

 פיק דו"ח ספירה מעודכן ולהעבירו למנהל הרכש.יש להלצורך. בסיום הספירה 
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 אחריות ביצוע .3

 אב הבית .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 .דו"ח סקירה - 1מסמך ישים  .3.1

 2.05 נוהל "תנאי סביבה", מס' - 2מסמך ישים  .3.2

 .דו"ח ספירת מצאי - 3מסמך ישים  .3.3

 

 נספחים .3

 מעקב טיפול בקריאות שבר – 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 רכש חוזים והתקשרויות מנהל .3.2

 מנהלת תחום תרבות .3.3

 ביתהאב  .3.3

 

 

 

 

 דויד-יוסי בןמר     כותב הנוהל: אב בית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 מעקב טיפול בקריאות שבר – 1ספח נ

 מעקב טיפול בקריאות שבר

 

 הערות

תאריך 

השלמת 

 טיפול

תאריך 

 למעקב

ך תארי

 ביצוע
 מס"ד תאריך הפונה תאור הבעיה אופן הטיפול הגורם המטפל

         1.  

         2.  

         3.  

         4.  

         5.  

         6.  

 

 


