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 השרןו רמת עיריית

 GIS רת- עהייריה נכסי מלחקת

%9/05/%017 

 לכתיתיים דו יצבוירים במלקטים שימשו רשתו מות כרלח

 לבלי ז.

 יצברוי·י "לקמט : (לתלן תכליתיים דו ציבוריים עירוניים במקלטים מחזקיה השדרן רמת עיריית

 .תעיר ברחבי המפוזרים עירוני") מלקט11 או

 חמפררטות למטרות תשלום, תמורת ה~יבוריים במקלטים שימוש לאפשר זח נוחל של מטרתו

 ושנדעוו בנוחל המפורטים בנושאים הרשות בתחום הפועלים שונים ולגופים ליחדיים זח, בנולח

 מקומיים. אומנים לקדם אrור תוnוחו חנויברר לטובת בפעולותיהם סליעי

 וזאת שונים ולגופים ליחידים תכליתיים דו ציבוריים במקליטם שימוש להתיר מוכנה העירייה

 המוסמכים. הגופים והחניות חדיו להוראות ובכפוף שוויוניים לקריטריונים בהתאם

 במקלטים. שימוש שרות למתן (בתחינים) קריטריונים ולקבוע להסדיר נועד זה וחלנ

 קולבת תלשומים, (לרבתו יפהם על ההליכים והשלמת חחים התחמת בעניין זה, נולה הוראות

 מנכ")ל. לשתכ עם (תביאםו עהירייה נכיס מלחקת ייי על יבעצוו המסמיכם) ללב

 מלחקת ידי על יבעצוו עהירוניים, המקלטים עפילות וניהלו יפקוח בעניין זה, נרתל mוהרא

 העירייה). נכסי ומלחקת מנב''ל לשכת עם (יתבאםו חירםו יmושיר מקליטם

 שימוש רשתו מןת1'ל זה נולה mראm יחלוו- התדלו ימי mיעפל לצובי במלקטים שימוש לעניין

 יום לעפילתו יצירובים במקלטים פעמי דח ''שימוש נהול ןכו תלכייתים" דו צירוביים בלקמסים

 התדלו".

 להילחט, רשיאת תהא וןכ הדלות יום עפילתו לצורך ישמשו מלקטים אילר תקעב הלקמיטם ותדע

 •4 נספח ראה זה. לצורך אחידם/נסויפם במקלטים שימשו לע עלת, מתע
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מלקטים דעות הרבב .2 

וישתתפו  מועצת חברי 3 תכלול המלקטים") ,,דעות : (להלן במקלטים שימוש שורת למןת הרדעה

 : כלדלהן חגררמיס קבע דרך בידונית

 העייריה מככייל א.

 נציגו אר GIS רה- עחיריית נסכי מחקלת מנחל ב.

 נציגו או עהירייה של המשפטי חירץע ג.

 נציגו אר העייריה גזבר ד.

 נציגו או חירום ושירותי מלקטים מחלקת מנלח ח.

הלקמטים דעות סמכיותו .3 

 ציבוריים. במלקטים שימוש שרות ,vלמ בבקשות תדון המקלטים ודעת זח נוחל עלנייי 3.1

 בן. שנקבעו התבחינים דיי על ותונחח זה נוחל פי על תפעל המקלטים רדעת 3.2

 וחבננת נדונת שהבקשה לאחר קר אלא ציבורי במקלט שימוש שרות למתן בקשה אתושר לא 3.3

 .דיח על ואושרת המקלטים בוותדע

 לתקופת נוספות ארכות שתי למתן תn אפש עם שנתיים של לתקופת תהא שחימוש שרות מןת 3.4

 של בתחילתו המקלטים ברדעת תודין אכרה למתן בקשת אחת. שנה בת ארכה כל שחימוש,

 הנכסים ממחלקת דר"ח בקבלת זה, בנוהל לאמור בנוסף מותנית, ותהא שנח כל של אחרון רבעון

 חסכם והוארות זח נוחל בהוראות המשתמש של עמדיתו על חירום ושירותי מקלטים ומחלקת

 החופלות. בשנתיים חושות בר

 תעירייח. וגזבר העיר ראש אבשיור מותנות הרעדת המלצות 3.5

 שימוש mרש למות קבשה הגשת ארפו 4•

 לקבלת בבקשה בכתב יפנה זה נולה תנאי על והערכת ציבורי במקלט להשתמש המעוניין גורם 1.4

 זה. לנולח 1 נספח טוספ ע"ג ציבורי במקלט שימוש שרות

 המסמכים בצירוף העירייה, של הנכסים למחקלת תוגש הבקשה עמותות: דיי על בקשה פגשת 4.2

 שפוסרם מקומיות רשויות של תמיכות מתך בנולה המחויבים, בשינויים הנדשרים, והפרטים

 תמיוכת מתך לנוחל בהאתם טופס עלת. מעת בתוקף שיחא וכפי תפנים, משרד מבכייל בחזור

 העירייה. מגזברות לקבל ניןת
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 חמסמכים בצירוף העירייח, של חנכסים למחלקת תוגש :חבקשה פטריים דיי על בקשת חגשת 4.3

 / באגדות חכר המבקש של היותו על ואישור זהות תעדות צילום לרבות הנדרשים, והפרטים

 שקיים. ככל אמנים, ודע / עמותת

 של עפילותו ואופי סוג בנכס, שהימוש מטחת את היתר, ביו ותצייר, מנומקת תהא תכקשח 4.4

 המבקש.

 לפי נוספים, מסמכים או פרטים מהמבשק דלרוש שראית הנכסים מחלקת אtור המקלטים רדעת 4.5

 בבקשת. דהירן לצוךר עדתה, שקול

 : בקשות להגשת סף תאני ממחווים קריטריונים 4.6

; השרון רמת עהיר תושב המבקש  א.

; פלילי בער ללא המבקש  ב.

קיימים. משתמשים פני על חשדים למשתמשים דעיפות-תינתן צינון תקופת  ג.

להיבחר ירכלו לא ,ואולם בשקות, לחגשי יוכלו-  עימם החרזח שתם ותיקים משתמשים

משתמשים  של בחירת בהלךי שני שלב ויתקיים במדיה למעט שנתיים, בת תקופח במשך

 מטה). 5.3 סבעיף (כמפוטר במקלטים

 במלקטים שימוש למתן קירטריונים

 : אלה ומוסדרת לגופים ציבוירים במקלטים שימוש יותר 5.1

 . מפלגתיים לא ציבוריים גופים א.

 החינוך משדר מנכו•ל לחוזר בהתאם המוכחת נוער תנועות ב.

 דת, תרבות, חינו,ך : בנושא שחחן רמת כתחום חפועלים אגשים אtוו גופים אtוו מוסדות ג.

 לטובת בעפולותיהם ליסיע שנודעו וכיוצ"ב אומנות קהילת, ספורט, רווחת, נוער, בריאות,

 רמת (תושבי מקרמיים אומנים ולטפח לדקם אtור ורווחתו שהרון רמת תושבי ציבור

 השרון).

 דת, תרבות, החינו.ך (בתחומי השרון רמת ולתושבי לדליים חינמית קהליתית פעילות .ד

 רבירצ"ב}. אומנות קהילת, ספורט, רווחת, כוער, בריאות,

 :אלה ממטרות לאחת אןןו האבים במקירם ציבוריים במקלטים שימוש יותר לא 5.2

 כמפלגתיים. המזוהים ציבור ומוסדות מפלגות לשימוש א.

 ומפלגתית. פוליטית לסהברת כנסים לקיום ב.

 כולל. 12 גיל עד ליידלם תודלת ימי למעט ; משחפתיים אירועים לקיום ג.

•s 
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 גי לצדדי חשכות הקלטות, אולפן (כגרן, רווח למטרות מסחרי אופי בלעות פעולות לקיום .ד

 ,ידל בעור וגnח כמחיר ~לחודש zso לע עילח שלא סמלי, בתשלום חוגים למעט ודכומת},

 .למעפי)ל משולם אשר

 .זו חמלצתח ותנמק סתמלי חתשולם שיניי על להמליץ שראית המקטלים ודעת

 חnהרור מחלקת ובהמלצת שיקרם של במקרים למעט פלליי, עבר בעלי אגשים אtוו לגופים ח.

 בעיירית.

 דיו כל הוראות אtוו עתרוף פיקוד והנחיות כללי עם אחד בקנח עולה אינה אשר לעפילות ו.

 מוסמכת. שרות אןןו

 גכון עת אבותת העירייה כלפי מולאה שטרם חוזית מחויבות לחם שיש אנשים אתו לגופים .ז

 עדת לחוות ובכפוף במקלט גפיעת חמקלט, של אנותת תחזוקה חוסר רמיסים, שימוש דמי

 הנכסים. מחלקת ומנלח יחםn ושירותי מקלטים מחלקת של

 הבקשות: ניר mהחבי דילח sנ.

 חדשים משתמשים שחינם מבקשים ביו במקלטים שלימוש חזרנים על יוחלט אושרו שבלב

 רונות}.nתא משנתיים במלחן עירוניים מקלטים שכרו (שלא

 פנויים מקלטים יוותרו דעיינ מזנייה, חלינ ולאחר במידת לרווניט, יחיה אשר חשבי, בשלב

- החשדים) המבקשים ממספר גדול תמוצע המקלטים שמספר (כיניי בחס שימוש להתיר שנירת

 תקותפ בעניינם שחלפת וביו ותקיים משתמשים שחינם מבקשים שיתתפו בו נוסף r חל יגיירד

 .3.4 סעיף להוראת בכפוף זר תארכת- לאר} אס נכינ הצינור,

 המלקטים דנחת לבחינת קוירטירונים שיקלוים .6

 : האבים הנתונים את Iשלפניה בכקשות הדיון בעת ,בחשבון קלחת רשאית מקלטים ודעת 6.1

 תרבות דת, חוחה, החינו,ך חברה, בתחומי לפעילות דעיפות תינתן המבקש. של פעילותו א.

 לרווחת אחרים נוספים ושירותים מסורת, נוער, אומנות, מעד, ביראות, ספוטר, וקהילת,

 .השרון רמת עתיר מתושבי חלק אןןן לכל

 הרווחה, חחברח, בתחומי ציבוירות למטורת אtוו לקחילה ותחמתן המקבש פעילות ב.

 וכיוצא והמסורת קהילת, מעד, ביראות, דחת, הנוער, חחינוך, האומנות, התרבות, סהופרט,

 .שהרון רמת עהיר מתושבי חלק א1רו כלל תnלחו אחרים נוספים ושירותים בזח

 תינןת גוף. לאותו הציבור והזדקקות המבקש של בפעילותיו הציבורית ההשתתפות שעיור ג.

 השימוש בתחום הקהליה למןע כתרומת מוכחת הצלחת שלחס לגופיtספרסים עדיפות

 : שחוון רמת בעיר המבוקש

 במקלט. שתבוצע בפעילות ממשלח משדרי עם פעולה המשתפים לגופים דעיפות תינתך •

 התושבים מספר את והמשרת צורך דגבר חינה פעליותו אשר לגוףופרט דעיפות תיתנן •

 כגון, ספציפי דעי קלה משרתת פעילותו אשר גברף מדובר כן אס אלא ביותר, חגחל

 סהובב. המגורים מתחם אtוו שהכונח אוכלוסיית את ולחזק לשרת תאנה עפילות
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 וח שיקול במסגרת .ביותר חמירבי חייה ידן על תנכס שניצול לגוףופרט עדיפות תיתנן

 .אחירם לרוונטיים ושיקולים המשתתפים מספר הפעילות, שעות יחבנו

 גוף של פעליות עם ידו על המבוקשת הפעליות את לשלג יסכים אשר לגרף דעיפות תיתנן

 רשאית תחיה הצדדים, שני בין סחכמח תיחה ולא במדיה במקלט. שימוש המבקש אחר

 .עדתה שליקול בהאתם פעולה בכל לנקוט עהירייה

• 

• 

בהרצאות עמדיתו אןןן דיו על הנסכ ותחזוקת אופן לרבות ,המבקש עם תעבר ניסיון  .ד

 .להחזקתו שחןטפןת

דרוש אם המבקש, של בפעולותיו מאתים שרמי גורס אווו ממשלתי משזר של m חכח מידת  ח.

 תדבר.

אופייו לפי סלביבת מבקש אותר של פעילויותיו שגורמות המטדרים ואוו התפערה מדית  ו'

 בחן. המשתתפים והיקף

פי על חשוכים' בתחומים כישוריו לקדיום אןןן לו הנזקק של לשקיומו תנכס של תחמתן  .ז

 .החברתיים חשיחתיס המלצות

עת. אבותת זמינותם רמיזת עירוניים מקלטים לקהצאת הבקשות היקף .n 
.תנכס נתבקש שלשמח m מט לאותת משאבים, בהקצאת אחרים גופים השתתפות  .ט

המבוקש. המקלט מצוי בו אבזור האוכלוסייה ואופי גודל את תבחן עחיריית  י·

 בבקשת. או המבקש בגוף המאוגדים התושבים במספר תתחשב עחירייח יא.

 מגחינת חגוףוחפרט לכיו המבוקש המקלט נתוני בין תתאמת שי אס בחשבון תקיח עחירייח יב.

 עלוקרי חחu נגשיות חנית, תסדרי מגחינת המבוקשת, והפעילות חשימרש ומטרות הצרכים

 אוכלוסיה וכל נכים קשישים, רגל, תולכי כנרן, השירות לאוכלוסיית נוחה נגישות תחבורת,

 אחרת. ייחדוית

 .דיו כל בהוראות אןןן זח נוהל בהוראות חמבקש עמדית יג.

 אחת. שימוש תקופת לאחר מקלט באותו שוכר לחשאיי חושות התחייבות אין 6.2

 אשר במבקשים להתחשב מיוחדים, מעטמים המלקטים, ודעת שראית אלה, לתאנים בנוסף 6.3

 ציבור לפעליות לתרום כדי כפעילותם שי ואולם שלעיל חתאנים על עונת אינה עפילותם מהות

 מועב~ת לאישור ובכפוף נימוקיה ככתב תפרט המקלטים שוודעת ובלבד שחוון, רמת תושגי

 עהירייה.

 אתו נפנית שיואנו נוספים בנימוקים להתחשב הזכרת על לעצמה שומרת המלקיטם ודעת 6.4

 כל אtור נפנית לעמוד שעשויות חדשות לנסיבות השעה, לצורכי בהתאם עצמה תעד על חתליט

 בסיוד שעמדו נימוקיה בכבת תפרט המקלטים שרדעת ובלבד אחר, לרוונטי שיקול או נימוק

 המלצתה.
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 לבקשת דעיפות תינןת דרמת, מטהר עברך במקלט לשימוש מקבליות בקשות ושינן במדית 6.5

 ובהתאם ; שיבחנו אחחת לבשקות בהשוואה המיטבי אבוןפ המקלט את ינצל אשר פטר,t גוף

 בכתב. יפוטרו אשר ,nעחיריי של ולנימוקים ציבוריים לאינטסרים

nתיחיבm הרשות מקלב 

 עם הסכם על חשוות מקבל יחתום ,nז כרחל הוראות פי על עירוני במקלט שימוש רשות אושרה 7.1

 המשפטית המחלקת ידי על ואושר בעיריית הנכסים מחקלת לן שתמציא בנוסח עהירייה,

 תוך וזאת ; חשימרש תחילת טרם הסהכם m במסג נהדשרים המסמכים כל את וימציא עבייריה,

 .האישור ממודע יום 30

 . כאמור מסמכים והמצאת חסכם לע חתימה ללא ציבורי במקלט שימוש יאתפשר לא 7.2

 חדושיים שימוש דמי .8

 חעירייה. שמאי דיי על שנקבעו שימשו דמי עלירייה שילם חושות מקבל 8.1

 המקטלים. דערת לאישור ויואבו שנתיים מדי עידוכונ השימוש דמי 8.2

 : דכלהלן חינם שנקעבו החודשיים השימוש דמי 8.3

 כידו: מע"מ יתווסף לתעריף סלמי) יתנו בגינם (שתהלשםו לוחגים דוחשיים שימוש דמי

חדוחtשים שהי.םשו tחי גונח ונב''י לוmהס שסח  קצובה

m 700נ ר11מ 50 דע מייר 20 מ- pאי בו.צח 

li!J 1,000 מ''ר 75 דע מייר 51 מ-  ב' קבוצת

zso,נ. li!J מייר 100 דע מ"ר 76 מ-  גי קבוצה

 יתווסף לתעירף יחנמי>ת קהילתית m.םעיל (לרמת חוגים שיאנה לפיעלתו חדושיים שימוש דמי
 כדין: מע"מ

שייםm ח שיסוםn םדי נבוח נכב''י לסשןס שסח  צובקה

li!J 280 מייר 50 דע מיין zo מ-  אי קבוצת

li!/ 400 מייר 75 דע ר 11מ 51 מ-  ב' קברצח

m 500נ מ"ר 100 דע ר 11מ 76 מ-  גי קבוצת

 מעיים. יתווסף לא לעתניפ .•נm-250 הדלות יום לפעליתו עפמיים דח שימשו ימד

 להלן. 8.5-8.4 עסיפים והראות יחולו לא חודלת, יום לפעילות שימוש של •במקרה

 .4 ראהנספח

 בגיר ויבוב ומים חשמל, הארנונח, דמי בתלשום השרות מקבל יישא השימוש לדמי בנוסף 8.4

 הלרוונטים. לגופים תדווח נסכים מחלקת במלקט. השימוש
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 חמים צריכת דעב עהירייה תשלם חציבור, אtוו חעירייח לצובי תנכס תפיסת של m במק 8.5

 התפיסה. תקותפ גבין והחשמל

 חשובים חבטחון זרועות בו מקרח גבין עהירייה כדגנ תעיבת זכות כל על מוותר השרות מקבל 8.6

 מהמקלט. מידיית ויציאה שהימוש פהסקת על הורו עחירייח אןןו

 פיקוח .9

 המקלטים לרדעת ימציאו עהירייה נכסי ומחלקת חיחם ושירותי מקלטים מחלקת לשתנ אחת 9.1

 התאנים מילוי על פיקוח תקיימנה וכן זח, מנוחל המשתמשים של חריגת כל על דו"ח

 ניתך. שלשמח למטרה הציבורי במקלט השימוש ועל השימוש שרות מקבל של וההתחייבויות

 כפי עפולותיו על תקופתיים דוחות חירום ושירדתי מקלטים למחלקת יגשי השימוש שרות מקלב 9.2

 שידישר.

 חירום ושירותי מקלטים מחלקת ע//י לח שיימסרו דוחות עפ"י מוסמכת, המקלטים ועדת 9,3

 מקבל אם עירוני במקלט השימוש שרות מקבל של השימוש המשך לשלול הנכסים' ומחקלת

 תכנס. ניןת שלשמת במטרה לרבות לנסכ, בקשך שנקעבו ובהתחייבויות בתאנים עמד לא השרות

 ניתנו שלחם חושות למקבלי בשקך המעדי כל את תרכז חיחם ושיחתי מקלטים מחלקת 9.4

 . הנכסים למחקלת ותדווח לשימוש, עירוניים מקלטים

 שימוש, דמי לרבות השונים בתשלומים הרשות מקבל עמדית אחר מעקב תבצע הנכסים מחלקת 9.5

 וביוב. ומים חשמל ארנונת,

 ללבי .10

 .עתיר ומועצת המלקטים רעדת של אישור טעון זה נוחל 10.1

 תפסרם רכן בעיתונות במקלטים שימוש שרות למתן והתאנים התבחינים את תפסרם עהירייה 10.2

 עפייי אחרת דךר בלכ תנקוט א11ו במקלטים שימוש שרות למןת האפשרות על לציבור הועדת

 .דלין ובהאתם לעיריית המשפטי היוץע של עדת חורת

 מקלטים, ודעת החלטת שלעיל, בתבחינים עבמידת מותנה זה נוהל פי על שימוש שרות מתך 10.3

 שרות. בר סחכם על וחתימה
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 שימוש רשות ליחך המקלטים לרדעת מאשרת 1זח נוחל לאשר בחחלטתח העיר, מועצת מליאת 10.4

 זח. נולח הוראות לפי במלקטים

 הוראתמנער: 10.5

 במודע תושכרו שטרם מלקטים תעיר. במועצת אשיורו מיום לתוקף ייכנס זח נוחל א.

 של אישורו במודע שבשימוש מלקטים לגבי I במלואו זה נוחל יחול- הנוחל של אשיורו

 חושד ומתחילת ,'ג לס"ק ובכפוף תנוהל להוארות בהתאם הינר שהימוש חמשן הנוחל,

 במלקטים. משתמשים בחירת לרבות במלואך הוראות יחולו 2019 יולי

 המקלטים על נמנה אשר פנוי מקטל בכל שימוש שרות מתן על מידיי אבופן יחול זח נוחל ב.

 עליתם. חל זח שנולח

 חודש סוף עד במלקט בשימוש להמשיך יוכל I עליו חל זה שנוהל במקלט קיים משתמש ג.

 בר סתכם על זה, נוהל של לתוקף כניסתו ממודע יום 14 תוך יחתום כי ובתאני 2019 יוני

 ולא חיה מתאים. ביטוחים קיום על אשיור וימציא עליריית חובותיי ישלם שרות,

 רשות מתן על יחול זה ונוהל המקלט את תמשתמש יפנה I אכמור התאנים כל יתמלאו

 .במקלט שימוש

 נסיחפם: •11

 .מקלט לקבלת בשקת טוספ-1 נספח

 מקלט חחזרת1מסירת טוספ •2 נספח

 חירום בשעת מקלט פיניי צו טוספ/-3 נסחפ

 חולדת ימי פעליות לצורן ששימשו מקלטים-4 נספח

 ציבורי מקלט שימוש הסכם •5 נספח
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--------------------

-------------------

---------------------

_ __________________ 

 1 נספח

 לבכוד:

 לקמיסם תדעו

 תלכיתי וד• יצנירו בלקמט שימוש mרש לקלבת קבשה טופס

 : מהקבש פריט

 המבקש: שם א.

 ת.tזע,ר: מספר ב.

 לטןופ:

השימוש מטרת  א.

.1 

_ 

_ 

 _______אחר: ו ,דער אגדרה ו הm'עמ פרטי האתהגתוד: אוןפ ג.

 _____________________כותתב: ד.

.n 

---------------------- פקס: ו.

---------------------- מייל: ז.
הקבשה: רפטי •2 

_ _____________________: 

_________________המשתמשים: מספר
 .ג

 השימוש: תידרתו

_ 

 נ.

_  ___________________/גלדו: מיםוק
 ·י
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 ; לצרף דהרשוים ממסמם רשימת .3

 : אמנים,פרטיים א.
• 
• 

 ת.ז. צילום

 אכומן עיסוקו על חמצחיר מסמך כל או אמנים ועד / עמותת / אבגדות חבר תעזות

 .חנוחל להגדרות בהאתם אחר עיסוק על אווו

 חבתור: ,mmעמ •mאגדו ב.

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 המעמד על חציבויר תמוסד של חדיר עוךר מאת אשיור או כתאגדי רישום על תועדת

 .המוסד של המשפטי
 בצירוף המודס בשם לחתום הזכאים חגוף חברי שמות את המאשר ער"חררייח אשיור

 .תמוסד חותמת
 .תמוסד של תקנות או תקנון
 .אחרונים ברחן ומאזן מבוקר כפסי דר"ח

 הבשקח. מבתקשת שדעבה הכספים שלנת תמוסד של תקציב הצעת או מאושר תקציב

 .מוסף עךר מס במשרדי תמוסד מעמד אשיור
 .הכנסת מס משרויות שנתי אישור
 .הלרוונטי חשרם מאת תקין ניחרל על אשיור

 .לרוונטיים ממשלח ממשדדי אישורים

 רמהייש ,41 ביאליק שדי עהייריה, נכסי למחלקת להגיש יש הטופס בציחף המסמכים את

המקבש וחתימת למא שם  תאויד
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--------------

-----------------

 איZ נסחפ

 לכבדו:

 עהייריה נכסי מקלחת

 ברחי מס' םלpס מיסרת טופס : הנדון

 ___למגrרבי ל11חנ המקלט מפתחות את יmמס________ ביום כי מאשר חנני •1

 תצירד שרימת את כולל חרא כי ומאצתי נתסכ מסירת ביום דיי על בנקד לטpחמ כי מאשר נחני •2

 : האמור במצבו Iלתלן המפוטר

 ,__________חסימת) ודעתו מספר (לצייו אןוחר ופתחי וןנטרת א.

 __________________ומבעירם כנסית דרכי ב.

 : ותקעים) מנורות בתי חשמל, nנלר תקינת חשמל מעכרת ג.
 _______מונח קריאת מס•_______ חשמל מרנה מסי

 __________מיום

 : תקינת מים מעוכת .ד
 ________שערן קריאת מס~_______ מים שערן מסי
 ________מיום

n. תקינים מים מכלי___________________. 

 __________________מספר) (לצייו ספסלים . ו

 ______________מספר) (לצייו שימוש בבתי אסלות ז.

 _______________מספך) (לצייו כימיים שירותיים .ח

 _____מספר) (לצייו אב"כ מוגני (במקלטים חיטוי אזורי אתו מקלחות ט.

 חיחם עשלת חיטוי וחומיר אחנות .י

 _________________ספר,מ (לצייו רחצה קעחת יא.

 ___________________מספר) (לצייו ברזים יב.

 וכעילת) (אטימות חלונות יג.

 __________________נעליה)ו (אטימות לדת די.

 _______________________שליוט טו.

 ___________________.....{לפטר אחר צידו טז.

 תחימה תקפדי הדובק שם אתירך



 ב•z נספח

 מקלט החזתר טופס

 לכבדו:

 עהירייה נכיס מתקלח

 ברח' מסו מלקס החזרת סרפס : הנדון

----------- מבג,ףו________ ביום כי מאשר חנני .1

 חנ"ל. המקלט מפתחות את החזי.ורה

 תציוד שרימת את כולל חרא כי ומצאתי תנסכ חחזרתופינוי גיוס דיי על בכדק ;ןמקלט כי מאשר חנני •2

 : האמור במצבו לןלת, המפורט

 חסימת) ודעתו מספר (לצייו אוורור ופתחי וונטות א.

 ומעברים כניסת דרכי ב.

 : ותקעים) מנורות בתי חשמל, (לוח תקינת חשמל מערכת ג.

 חשמל מונח מסי

 מיוס

 : תקינת מים מערכת

 מים שעון מסי

 ד.

 מיום

תקינים מים מכלי  ח.

 מונח קיראת מסי

 שעון קריאת מסי

מספר) (לצייו ספסלים  .ו

מפסר) (לצייו שימוש בכתי אסלות  ז.

מספר) (לצייו כימיים שירותיים n. 
מספר) (לצייו אבייכ מוגני (במקלטים חיטוי אזורי אןןן מקלחות  ט.

חיורם לשעת חיטוי וחומיר ארוכות  י.

מספר) (לצייו רחצת עקרות  יא.

מספר) (לצייו ברזים  יב.

ונעילת} (אטימות חלונות  יג.

ונעילה) (אטימות לדת  די.

שילוט  טו.

 (פלרט אחר צידו טז.

 עהרות יז.

 חתימה תקפדי קדובn שם אתtרך



 לככןד

 רב, שלום

 תכליתי דו ציבורי-מקלט :פינוי הנדון

 עם בשיתוף העירייה החליטה חירום, לשעת המוכנות רמת והעלאת חירום, למצב העירייה הערכות נוכח .1

 הציבוריים. המקלטים פתיחת על העורף פיקוד

z. עליכם טלפונית), הודעה (כולל העורף פיקוד ו/או העירייה נציגי ע/יי הנחיית קבלת עם לבכם, לתשומת 

 שעות. 4 בתוך וחפץ אדם מכל המקלט את לפנות

 תהא לא העירייה אלו. להנחיות בניגוד או מצדכם, השגחה מאי כתוצאה הך במקלט, שיוותר ציוד .3

 במקלט. שיוותר הפרטי הציוד של פגיעה או היעלמות על אחראית

 זר. הנחייה עפ"י מיידית לפעלו נא .4

 רב, בכבוד

 יעקב בן עינב אלפסי קובי

 GISו- נכסים מחלקת מנהל ביטחון אגף מנהל

 : זה מכתב קבלת מאשר הריני

 ותאריך חתימה מלא, שם

 העתקים:

 העירייה ראש

 מקלטים רעדת יוייר
 מככייל

 ירעמייש

 מקלטים מח• מנהל




