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 2016 אוגוסט 22
 
 
 

 22/08/2016 יוםמ ועדת רכב  פרוטוקול
 

 
 : נוכחים

 
 מרכז הועדה  -סגן גזבר ומנהל רכש –שניר אלעד 

 מנכ"ל המועצה  -עודד פלוט 

 גזבר המועצה  - שמעון קרן צבי

 מנהל מח' תחבורה  -אלי תורג'מן 

 ממונה בטיחות במועצה -עופר המר

 נציג המליאה  -אריה רייבי 

 

 נושאים שהועלו:ה

 

 :החלפת רכבי מועצה .1

רכבים בלבד מסוג פורד פוקוס הנמצאים בחזקת חזי בוצר,  3בבעלות המועצה נותרו 

 אפרת קינן ואיריס פרידמן.  יש עניין להחליף את כל הרכבים שנשארו לרכבי ליסינג.

 

 החלטה: 

י בוצר, הנושא רכבים ולהביא רכבי ליסינג במקומם. לגבי הרכב של חז 2להוציא למכירה 

 ייבחן ע"י עודד, אריה וחזי האם להשאיר את הרכב הנוכחי או להחליפו כבר עכשיו.

 

 :החלפת סוגי רכבים .2

בהמשך לדיון בוועדה הקודמת, אתמול הובאה סוגיית "נראות מול עלות" לחברי וועדת 

הנהלה וכספים. הוועדה החליטה לתת דגש על נושא החיסכון הכספי ולהמליץ לאשר 

 ים חסכוניים יותר. רכב

אריה: בוועדה הקודמת והחלטנו שלא לקבל את הסקודה, למרות שהנתונים היו ידועים 

כבר אז. אני רוצה להבין מה השתנה מאז? ואם וועדת הנהלה מחליטה במקומנו, מה 

 התוקף של וועדת רכב?
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עודד: הדיון הגיע לוועדת הנהלה בעקבות בקשה שהגיעה לרכישת רכב חסכוני שלא 

. אושרה. בעת הבקשה, התשובה הייתה שאנו לא חורגים מהמסגרת שוועדת רכב הגדירה

השוק היום משתנה ועובר לרכבים חסכוניים יותר, גם לעניין היתה אמירה ששבוועדה 

אנו עדיין מתייחסים לנראות אך בעקבות ההחלטה, אין משמעות. כמעט נפח המנוע כבר 

עקרונית של וועדת מנחה קרה, זו החלטה נותנים יותר דגש לנושא הכספי. בכל מ

 וועדת רכב היא הסמכות המחליטה. ההנהלה. לגבי סוגי הרכבים

אריה: אם הרכב חסכוני, למה לאפשר בחירה בין כמה רכבים? בואו נחליט שזה הרכב 

 שנותנים לכולם.

 

 החלטה:

אם  .לאשר רכישות של סקודה ראפיד כרכב המועדף על המועצה למנהלים שאינם בכירים

 יש מצב בו הרכב הזה אינו מתאים, יבחר רכב אחר מתוך הרשימה הקיימת.

 

 :מדבקות לרכבים .3

 אלעד: מבקש לעשות סדר בעניין המדבקות לרכבי המועצה והאוטובוסים.

 עודד: ישנם כמה סוגי מדבקות. 

מדבקות חלון עם סמל המועצה שיודבקו לכל רכבי המועצה כדוגמת המדבקה של  .1

 ספיר.

 עם מספר טלפון להתקשרות המחויבות ע"פ חוק לכל הרכבים.מדבקות  .2

 מדבקות זיהוי לרכבי שרות ובעלי תפקידים. .3

 החלפת הסמל על האוטובוסים. .4

 מבקש שכל הרכבים יסומנו באופן בולט.  לא רואים את זה. לא משמעותי,אריה: מדבקות חלון זה 

 עופר: כל ארגון מסמן את הרכבים שברשותו.

השאלה העיקרית היא  .אין מחלוקת וכולם מסכימים שיש לסמן אותם ,שרות אלעד: לגבי רכבי

 לגבי רכבים צמודים.

רכבים של ביקורת בכל רגע. הלבצע עליהם אנו סומכים על המנהלים שלנו ולא מחפשים  :עודד

 יסומנו באופן בולט. ",הפנים של המועצה"שהם  הבכירים,

אריה: היו בעבר מדבקות על כל הרכבים. החלטנו להפסיק עקב שינוי הלוגו. עכשיו שיש לוגו חדש, 

 מדוע לא חוזרים לנוהל שהיה בעבר. מדוע משנים?

 עופר: למנהלים יש זכות החלטה אם לסמן את הרכב או לא.

 ולהחליט שם. לקיים דיון קצר בישיבת המליאהשמעון: מציע 
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 יש לפתור את הבעיה ולוודא החלפת הסמלים. - לגבי האוטובוסיםעודד: 

 אלי: נמצא את הפתרון המקצועי והסמלים יוחלפו.

 

 החלטה:

 יוזמנו לכל הרכבים -מדבקות חלון

 יוזמנו לכל הרכבים -מדבקות עם מספר טלפון

 מליאה.יוזמנו לרכבי שרות. לגבי רכבים צמודים, יוחלט ב -מדבקות זיהוי

מחלקת תחבורה תדאג למצוא את הפתרון המקצועי  -סמל המועצה על האוטובוסים

 להחלפת הסמלים.

 

 :מכירת רכב מחלקת תברואה .4

ישנם שני רכבים ישנים למחלקת תברואה. בעבר נטען כי אחד מהם בעייתי ויש צורך 

 להחליפו. 

 

 החלטה:

 להחליף.משני הרכבים יש איזה  ציא חוות דעת בכתב ויגדירעופר יו

 

 :יםהסדרת נושא שטיפת הרכב .5

יש להכין שוברים לשטיפה שיימסרו לנהגים  .אלעד: היום אין בקרה על שטיפות הרכב

בכל שטיפה. השוברים יצורפו לחשבונית וכך המעקב יהיה צמוד גם במספר השטיפות 

 לכל רכב וגם האם בוצעה שטיפה והרישום בחשבונית נכון.

 

 החלטה:

. יש לציין שטיפה פנימית או נהג, עם מקום לתאריך וחתימה של היוכנו שוברים לשטיפה

 חיצונית וכן לאפשר חריגות בשטיפה במקרה הצורך.

 

 :מעקב -נוהל קבלת רכב .6

אלעד: לפני כשנה נכתב נוהל אשר היה צריך להימסר לכל הנהגים. בנוהל יש הסדרה 

 עד היום לא בוצע ברורה של כל הזכויות והחובות של המחזיקים ברכבי המועצה.

 זכורות לנהלים באופן שוטף בתיאום עם עודד.אני מוציא תאלי: 

 , אך יש להחתים בפועל כל נהג ולתייק בתיק נהג.חשובותאלעד: התזכורות 
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 החלטה:

במסגרת ההערכות לשינוי במחלקת התחבורה, המזכירה שתגיע תדאג לזמן כל נהג 

 ולהחתים אותו על הנוהל.

 

 שונות:

ק"מ ע"י מחלקת תחבורה. האם מבוצע אריה: בוועדת רכב הקודמת הוחלט שיהיה מעקב 

 וכל כמה זמן?

עופר: בחודש וחצי האחרונים נערך יישור קו ונפתחו תיקים לנהגים. יש בדיקה אחת 

 לרבעון ובה נלקח גם הק"מ המעודכן.

עודד: יש לבחון משפטית, האם יש חובה חוקית לדיווח ומה התדירות. יוכנס  לנוהל 

 דשה במחלקה.העבודה השוטף במסגרת ההערכות הח

 

 מרכז הועדה , שניראלעד רשם: 
 
 
 

 חברי הועדה  העתק: 
 אלון שוסטר, ראש המועצה               

 


