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  2015מאי,  20

 
 נוהל שימוש ברכב מועצההנדון:  

 כללי:

המועצה האזורית גוש עציון של עובד   מטרתו של נוהל זה להגדיר את הזכויות והחובות .1

במסגרת לשם ו או ליסינג,\מחברת השכרה ואו רכב המקבל רכב מועצה "המועצה"(  -)להלן 

 תפקידו ולהגדיר את נהלי העבודה בכל הקשור ברכב המועצה.

בהתאם לחוק, לצווים ולתקנונים החלים נושא באחריות אישית וישירה לרכב המועצה עובד  .2

 רכב., החל ממועד מסירת הרכב לידיו ועד להחזרתו לקצין בטיחות באיו"ש ולנוהל זה

יגרום לכך כי נהגים אחרים ינהגו ברכב בהתאם לכל דין ובזהירות ב והנהג ינהג ברכ .3

 הראויה. 

הנהג יעשה שימוש בכל אמצעי האבטחה הקיימים ברכב ובכל אמצעי הזהירות ההולמים  .4

 כלשהו. ג'מנת למנוע אובדן, נזק או פגיעה ברכב או בצד -על

הנהיגה שלו והעתקים מצויים ברשותו רשיון המועצה הנהג יוודא כי בעת נסיעתו ברכב  .5

 שיון רכב וביטוח תקפים.ינאמנים למקור של ר

לא יימסר רכב לרשות העובד, אלא לאחר שהבין, הסכים ואישר בחתימתו נוהל זה, והנוהל  .6

 הוחזר ללשכת מנכ"ל המועצה. 

, קצין מנהלי האגףאחריות הפיקוח והבקרה השוטפים אחר יישום הנחיות נוהל זה חלה על  .7

 כזת משאבי אנוש ומנהלת השכר, כל אחד בתחומו.רכב, רבטיחות 

 

 כללי השימוש ברכב

 חלה חובת הגעה עם הרכב למקום העבודה. .1

   כללי השמירה והטיפול ברכב, הנם בהתאם להוראות המצ"ב. .2

עובד היוצא למילואים או נמצא בתאונה או מחלה העולה על שבוע ימים, חייב להשאיר את  .3

 רכבו בחצר המועצה.

היוצא לחופשה העולה על שבועיים ימים, חייב להשאיר את רכבו בחצר המועצה, כל עובד  .4

ממנכ"ל המועצה; בתקופה שהרכב יחנה בחצר המועצה  אלא אם קיבל אישור להחזיק ברכב

 יבוטל באופן יחסי תשלום המס על הרכב.

  

 הרשאה לשימוש ברכב

 מחוץ לשעות העבודה . בלבד, זוגםבנות \ככלל, הנהיגה ברכב מותרת לעובדי המועצה, בני .1

עובדת תותר בתנאים \בת זוג(, בנוסף לעובד\הנהיגה ברכב לבן משפחה אחר )במקום בן .2

 הבאים:

 העובד יודיע לרכזת משאבי אנוש את שם בן המשפחה המורשה לנהוג ברכב. א. 
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 ובעל רשיון נהיגה של שנה אחת 21לבן משפחה ניתן בתנאי שהוא מעל גיל   ההיתר ב. 

 לפחות.

 לנהג אין מגבלה רפואית, המונעת את הנהיגה. ג. 

)כולל נהג צעיר/חדש  הנהג עומד בכל התנאים הנקובים בפוליסת הביטוח החלה על הרכב ד. 

 .וכו'(

 מספר הקילומטרים המאושרים לעובד ובן משפחתו לא יעלה על המותר בנהלים. ה. 

 

 כללי נהיגה:

 באחריות הנהג לנהוג בהתאם לחוק. .1

רכב שעות לקצין בטיחות  24על הנהג לדווח עליה תוך , בכל מיקרה של ביצוע עבירת תנועה .2

 .ולמנכ"ל המועצה

ינהל רישום לגבי כל עבירות התנועה שנעשו על ידי כל נהג ויתייק את רכב קצין בטיחות  .3

 הרישום בתיק נהג אישי.

 

  אבטחת הרכב

 זמן שהוא. בכלעל הנהג לוודא נעילתם של כלל חלונות ודלתות הרכב עם עזיבתו את הרכב,  .1

לכל  אמצעי האבטחה הקיימים ברכב עם עזיבתו את הרכבכל באחריות הנהג להפעיל את  .2

 .זמן שהוא

, ציוד יקר ערך, מכשירי טלפון סלולארי, תיקים אין להשאיר ברכב את מפתחות הרכב .3

 .תהיה אחראית על גניבה או אובדן של ציוד אישי, שהושאר בדרך זו וכיוצ"ב. המועצה לא

 

 ISRביצוע רישום במערכת 

, על העובד חלה חובה לבצע רישום מתאים במערכת ISRה שברכב מותקנת מערכת איתורן/במיד

 עסקית או פרטית(.  –זו )העובד הנוהג וסוג הנסיעה 
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 טיפולים שוטפים ו"טסטים"בדיקות, 

ו/או   העובד לבדוק אחת לשבוע שמן ומים ברכב שברשותו; במידה שחסר שמןבאחריות  .1

מים למצנן ו/או מים למגבים ומבלי שנדלקות נורות האזהרה הרלוונטיות, יש לעדכן את 

 אחראי הרכב.

טיפולי רכב שוטפים יבוצעו בהתאם לתדירות המוגדרת לסוג הרכב )מבוסס על מספר ק"מ  .2

ברכב אשר בשימושו הרכב, להתריע בפני קצין בטיחות  ההמועצוזמן(. באחריות עובד 

 מראש., לפחות חודש על הצורך בטיפול שוטףולחברת ההשכרה/ הליסינג )לפי העניין( 

"טסטים" יבוצעו לרכב בכפוף לחודש המנוקב בתווית המודבקת על שמשת הרכב. באחריות  .3

ברכב ולחברת ההשכרה/ אשר בשימושו הרכב, להתריע בפני קצין בטיחות המועצה עובד 

 מראש., לפחות חודש על הצורך בטיפול שוטףהליסינג )לפי העניין( 

 

 תיקונים ותקלות:

בכל מקרה של תקלה בטיחותית ברכב )דוגמת בלמים, הגה, התחממות מנוע או הופעת נורות 

אזהרה בלוח השעונים(, חל איסור מוחלט להמשיך בנסיעה ויש להודיע מיידית למוקד שרות 

שברשותו )על גבי השמשה הקדמית מודבקת  חברת הליסינג אליה שייך הרכב קוחות שלהל

חברת שירותי הדרך בעבור הרכב( ולקצין  מדבקה בה מופיעים טלפונים של מוקד השירות ו/או

 הבטיחות רכב של המועצה. 

 

 שטיפה

עובד ביומן במקרים אלו, ירשמו פרטי התתבצע במוסך החברה לפיתוח גוש עציון. רחיצת הרכב 

  העובד. ע"י ללא צורך בתשלום המועצה, והחיוב יבוצע ישירות מול החל"פ הרישום של 

 פעם אחת בחודש. -תדירות השטיפה )פנימית וחיצונית( 

 

 תדלוק

  .שיר התדלוק האוטומטי המותקן ברכבבאמצעות מכ התדלוק יבוצע

 

 שמירה על חזות הרכב

, מייצגים הנהג והרכב את המועצהמסומן במדבקה הנושאת את לוגו המועצה מאחר ורכב 

 באחריות העובד לדאוג, ככל האפשר, לשלמות הרכב ולנקיונו.לפיכך, . המועצה

חל איסור להדביק או לתלות על הרכב מדבקות או כל פריט אחר המעיד על שייכות פוליטית 

 רעיון, באשר הם. ו/או כל פריט המשויך לכל ארגון, קבוצת ספורט, דעה או

 

 תאונות

במקרה של תאונה )לרבות תאונה קלה, תאונה ללא נפגעים, תאונת פגע וברח או תאונה שלא  .1

נבעה מאשמת הנהג(, ירשום הנהג את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים 
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שיון יבתאונה, לרבות עדים. כמו כן, יבקש לקבל את מספר הרישוי של הרכב המעורב, פרטי ר

 רכב ופרטי הביטוח.ה

אין להודות בכל אחריות או אשמה ואין לקבל כל הצעה, להתחייב כל התחייבות או להבטיח  .2

 כל הבטחה לגורם או לגורמים המעורבים בתאונה.

על התאונה ולמנכ"ל המועצה, למנהלו האישי רכב, באחריות העובד להודיע לקצין בטיחות  .3

 .באופן מיידי

מקום התאונה, ללא שמירה או השגחה, יתואם הדבר מראש במידת הצורך בהשארת הרכב ב .4

 אמצעי האבטחה הקיימים ברכב.כל ויופעלו רכב עם קצין בטיחות 

במקרים בהם קיימים נפגעים בתאונה, יש להודיע למשטרה. במקרים בהם הנפגעים הם  .5

הנוסעים ברכב, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי וליידע בהקדם האפשרי את המנהל האישי 

 מנהל משאבי אנוש  לצורך קבלת הוראות נוספות, במידת הצורך.ו

שעות משעת התאונה, יועבר לחברת ההחכרה )ליסינג( דו"ח תאונה אשר ימולא  24בטווח של  .6

 .רכב וגזברות המועצהבאחריות העובד בתאום עם קצין בטיחות 

, השתתפות עצמיתהמועצה לגביה מוטלת על אשר נגרמה באשמת העובד, ובמקרה של תאונה  .7

  , כדלקמן:ישתתף העובד בתשלום ההוצאה

ישלם  -מתאונה שנייה ואילך  .ב; לא ישלם העובד השתתפות עצמית –בתאונה ראשונה 

 .העובד את מלוא ההשתתפות העצמית

בכל מקרה בו העובד התנהג שלא על פי נוהל זה תחול השתתפות עצמית מלאה על העובד  .8

 אשר תנוכה ממשכורתו.

ובן/בת הזוג או הילדים ביצעו את התאונה תחול השתתפות עצמית מלאה על העובד  במקרה .9

 אשר תנוכה ממשכורתו.

 

 אובדן פריטי ציוד או ליקויים

בכל מקרה של אובדן פריטי ציוד אשר נמסרו לעובד עם הרכב  או במקרים בהם איתר העובד 

כב החיצוני של הרכב או בשטחו ליקוי ברכב, לרבות ליקוי  מכני )או חשד לליקוי(, ליקוי במר

 פי הוראותיו. -ויפעל על רכבהפנימי, ידווח על כך בהקדם האפשרי לקצין בטיחות 

 

 קנסות

 המועצה לא תשא בתשלום קנסות בגין עבירות תנועה או חניה שבוצעו ברכב שהועמד לרשות

רכבו ונותן את העובד. העובד מתחייב לשלם את כל דוחות החנייה, עבירות התנועה אשר בוצעו ב

הסכמתו להסב על שמו כל דו"ח משטרתי או עירוני, שיתקבל בגין הרכב בזמן שהיה ברשותו 

כל זאת, גם אם תגיע הודעת התשלום  ממשכורתו.  ומסכים לקיזוז חובות שלא שולמו על ידו

 .המועצהלאחר עזיבתו של העובד את 

 

 מיכסת הקילומטרים השנתית
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 ק"מ לשנה. 30,000הקילומטרים המוקצבת לרכב עומדת על סך  מיכסת .1

לכל ק"מ חריגה ₪  0.15חריגה מהמיכסה השנתית תחייב את העובד בהוצאות הליסינג בסך  .2

 לכל ק"מ חריגה.₪  0.50ובהוצאות הדלק בגובה 

  

 כבישי אגרה 

חשבונו הפרטי של , בכביש הכניסה המהירה לת"א ובמנהרות הכרמל, הינה על 6הנסיעה בכביש 

 העובד.

  

 החזרת הרכב

 מועצה.בניין ל יוחזר הרכב -ביום הפסקת או סיום עבודתו של העובד, מכל סיבה שהיא  .1

במידה שלמחרת היום בו היה על העובד להחזיר את הרכב, מוסמכת המועצה להפסיק את  .2

 ביטוח הרכב.

להחזירו לרשותה למועצה כבעלת הרכב, יש מפתחות הרכב ואביזריו, והיא רשאית  .3

 ולהחזקתה במקרה שהרכב לא הוחזר לפי הוראות נספח זה.

 מסמך הקשורים לרכב. על הנהג להחזיר, בעת החזרה הרכב למועצה, כל אביזר או .4

 

 

 

 

 ידי הנהג ברכב:-למילוי על

 בנוהל הדנים בשימוש ובטיפול ברכב, כמפורט המועצההנני מתחייב לעמוד בכללי ובהוראות  .1

 זה.

מתחייב לשאת באחריות התשלום עבור דו"חות שנרשמו על מספר הרכב שפרטיו הנני  .2

מופיעים בטופס זה, עבור כל התקופה בה היה הרכב ברשותי, בין תאריך המסירה לתאריך 

 מראש ובכתב(. רכב )למעט בתקופות אחרות לגביהן יידעתי את קצין בטיחות  ההחזרה

 המועצה.ע לחברה לאחר עזיבתי את הנני מאשר להעביר על שמי כל דו"ח אשר יגי .3

 זה.   בנוהלהנני מאשר לקזז ממשכורתי את השתתפות עצמית כאמור  .4

אדווח לקצין הבטיחות רכב ולמנכ"ל המועצה, בכל שינוי במצבי הבריאותי, אשר ביכולתו  .5

 להשפיע על יכולת הנהיגה ברכב. 

 

 קרובי משפחתי הרשאים לנהוג ברכב הינם:

 ______________ן/בת הזוג: _____בשם 

 ילדי בגיל: _______________________

 ילדי בגיל: _______________________

 



 
 

 
 

 לשכת מנכ"ל
 

 
  www.baitisraeli.co.il 02-9309423פקס:  02-9939986טל: 90433ד.נ צפון יהודה 

mankal@gush-etzion.org.il 

 אלון שבות

 אלעזר

 איבי הנחל

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 עציוןכפר 

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 ולראייה באתי על החתום:

שם הנהג ברכב: ________________ חתימה: _____________  תאריך: 

______________ 

 

 
 


