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  2022כנית עבודה  ת

                  

 אריק דושי        שיפור פני עיר    מחלקה: 
 

  
  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

תי
שו

קוד ר
מי

 

מרחב  
 ציבורי

שינוי תודעתי לגבי נראות  
  20%-הציבורי ירידה בהמרחב  

קריאות מוקד, בקטגוריית  
 ניקיון במרחב הציבורי 

יצירת קמפיין הסברתי באצעות שלטי חוצות וערוצים  
 דיגיטליים "מה החלק שלי בשיפור המרחב הציבורי" 

 הסברה נגד השלכת מגבונים למערכת הביוב 

כל קמפיין בנושא   -שלושה קמפיינים בשנה
 אריק  רגילה שוטף  אחר 

שגית  
בטחון  
 קהילתי 

 קהילתיות 
  

חיבור כלל הגופים  
ההתנדבותיים )חזות  

אורנית/תנועות הנוער/סיירת  
ההורים( למטרה אחת, נראות  

 המרחב הציבורי 

הקמת ועדת היגוי בשיתוף מתנס, נוער, בטחון  
עמוס, מתן,   אריק  רגילה שוטף  ארבע מחלקות נפגשות לפחות אחת לרבעון  קהילתי, שפ"ע.

 אלי הוך 

ביצוע הפרוייקט שסוכם בועדת ההיגוי   הקמת פעילות -יום הניקיון הבינ"ל
עמוס, מתן,   אריק  גבוהה מרץ  מתנדבים   50בהשתתפות 

 אלי הוך 

 חינוך
הכנסת המרחב הציבורי  

בכל בתי  לתוכנית הלימודים 
 בדגש על מיחזור הספר 

המחזור  יצירת הסברה, פעילויות, שיתוף תאגיד 
 ותקצוב ממנו לטובת הנושא 

 . תכנית תחרות בין בתי ספר לעידוד מיחזור 1
לפחות פעילות   - . הצגות פעילויות בתוך בי"ס 2

 אחת בכל בי"ס 
 . שותפים לפעילות בחודש הניקיון הרשותי 3

 חינוך  אריק  רגילה יוני 

 

  
  
  
  
  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 
תחום  
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

גזם וניקיון 
 רחובות 

מהגזם והגרוטאות    100%פינוי 
   אריק  עליונה  שוטף  פעם בשבוע בכל אזור  עמידה בתכנית העבודה היומית של משאית הגזם  בימי הפינוי  

רחובות נקיים מגזם לפי תכנית  
 פינוי עפ"י אזור 

פיקוח ובקרה יום יומי על עבודת הקבלן ואכיפה  
   אריק  עליונה  שוטף  משאיות מלאות ביצוע בקרה יומי על יציאת  בהתאם לחוזה 

הגברת אכיפה על הוצאת גזם   
וגרוטאות בהתאם לחוק עזר  

 עירוני 

פיקוח עירוני  אוכפים הוצאת גזם תושבים למרחב  
 לפי ימי גזם, ירידה בקריאות מוקד על גזם במרחב 

מהתושבים מוציאים גזם לפי תכנית   90%
   אריק  עליונה  שוטף  עבודה 
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רחובות נקיים  שמירה על 
  100%מפסולת ביתית ופינוי 

 מפחי האשפה לפי תכנית עבודה 

   אריק  עליונה  שוטף  כל תושב יכיר ימי פינוי  פרסום ימי פינוי אשפה ביתית 

   אריק  עליונה  שוטף  פעמים בשבוע 3 פינוי שוטף עפ"י תכנית עבודה 

מניעת הצפות ברחבי היישוב   ניקוזים 
   יעקב  עליונה  אוקטובר  מהניקוזים נקיים 100% הניקוזים לפני הגשם הראשוןניקוי  בימי הגזם

ניקיון 
מרחב  
 ציבורי

מילוי שקיות שקי קקי אחת לשבוע וניקוי פעמיים   רחובות נקיים מצואת כלבים 
   עבד רגילה שבועי  עמדות  30 בשבוע של אזור  

 מים וביוב

מניעת גלישת ביוב ברחובות  
   יעקב  עליונה  שוטף  שעות   3תוך  באמצעות ביובית   -פתיחת ביוב  ונזקים לבתים

- הפחתת פחת המים הישובי מ
של בזבוז מים   10%-ל 16%

 ונזקים לתשתיות עיליות 

   יעקב  עליונה  שוטף  שעות   3תוך  פיצוצי מים / נזילות מים 

קבלת נתוני צריכה חריגה בשטח פרטי ממח' גביה ,  
לפי שיקול דעת מקצועי )במידה  החלפת שעוני מים 

 והנזילה לפני השעון( 
 גביה יעקב  גבוהה שוטף  ימי עבודה  2

שמירה על תקינות תחנת  
   יעקב  גבוהה דו שנתי  פעמיים בשנה: דצמבר, יוני  ניקוי פילטר ממגבונים ע"י קבלן שרותי מים וביוב  ימים בשנה   365הסניקה 

תאורת  
 רחוב 

  

  -החלפת נורות בתאורת רחוב 
 לדים

העברת כתובות לקבלן חשמל , בדיקת חוזה סיום  
 מירי  אריק  גבוהה שוטף  ימי עבודה   7תוך אחריות  

   אריק  גבוהה שוטף  שעות  48תוך  תיקון כבלי ועמודי חשמל בהתאם לתקלות וקראיות  תיקוני חשמל 

אחזקת  
כבישים  
 ומדרכות 

ומדרכות  שמירה על כבישים 
 תקינים ובטיחותיים 

   אריק  גבוהה שוטף  ימי עבודה  3תוך  טיפול בבורות קטנים באמצעות זפת קר 

   אריק  גבוהה שוטף  ימי עבודה  3תוך  מלאי משתלבות ותיקון ע"י עובדי שפ"ע 

שמירה על חזות מדרכות אחידה  
   אריק  רגילה אפריל  מקומות  5 אבני שפה ותיקון הצעות מחיר, הוספה למלאי שוטף  ואסטטית באמצעות אבני שפה

 קידום בטיחות בדרכים ביישוב 

   אריק  רגילה מרץ  100% מיפוי תמרורים  

   אריק  רגילה שוטף  ימי עבודה  2תוך  תיקון תמרורים בשטח ע"י צוות שפ"ע

   אריק  גבוהה אוגוסט  כל הישוב  חידוש צבע סימוני מדרכות , כבישים ובמפרים 

   אריק  רגילה יוני  מעקות  4 הצעות מחיר להשלמת מעקות תקולים,   מעקות בטיחות  4החלפה 

   אריק  רגילה אפריל  כל הישוב  צביעה  חידוש מעקות בטיחות 

ריסוס עשבייה בכבישים  
     גבוהה שוטף  פעמיים בשנה )נובמבר /מרץ( -כל הישוב  קניית חומר וביצוע עי עובד שפ"ע ומדרכות  

אחזקה  
מוס"ח  

 ומבני ציבור 

אבות   רגילה אוגוסט  3 אספקת צבע לאבות בית וסיוע בעבודה  צביעת בתי ספר  -שיפוצי קיץ 
   בית  

   אלישע רגילה אוגוסט  20 אספקת צבע וסיוע בעובדים  צביעת גני ילדים  -שיפוצי קיץ 

לפי   שיפוצי קיץ פרוייקטלי
 דרישות בטיחות  

השתתפות בישיבות סטטוס שיפוצי קיץ ובניית תכנית  
   אריק  רגילה ספטמבר  תכנית עבודה  ביצוע בהתאם לתעדוף 
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   אריק  גבוהה שוטף  בי"ס  3 תיאום מול בקשות אב בית   סיוע באחזקה שוטפת בי"ס 

   אלישע גבוהה שוטף  גנים 20 תיאום מול בקשות אחראי אחזקת גנ"י   אחזקה שוטפת גני ילדים 

ניקיון פילטרים  -אחזקת מזגנים 
מנהל   רגילה דו שנתי  פעמיים בשנה: אפריל, אוקטובר  ניקיון פילטרים מבני מועצה 

   אחזקה 

ניקיון פילטרים  -אחזקת מזגנים 
 מוס"ח 

מזגנים   192מזגנים גנ"י + 50ניקיון כל הפילטרים 
 רגילה דו שנתי  פעמיים בשנה: אפריל, אוקטובר  במוס"ח 

אלישע  
ואבות  

 בית 
  

שטיפת מזגנים מוס"ח +מבני  
   אריק  רגילה אפריל  כל המזגנים באפריל  שטיפת תעלות מים ע"י קבלן  מועצה 

אחזקת  
מתקני  

 שעשועים

שעשועים תקינות מתקני  80%  

   אריק  רגילה חודשי  גנ"י  20 ביקורת  חודשית תקינות ובטיחות )מתקני פסגות( 

   אריק  רגילה חודשי  גנים ציבוריים  22 ביקורת חודשית תקינות ובטיחות )מתקני פסגות( 

תיקוני הצללות בארבעה גני  
 תיקוני הצללות  שעשועים שלא מוצללים 

   אריק  גבוהה אפריל   גן שמח 

   אריק  גבוהה מאי  גן תאנה 

   אריק  גבוהה יוני  גן תבור 

   אריק  גבוהה יולי  גן אגוז 

   אריק  רגילה שוטף  מבנה מועצה, שפ"ח, בית הנוער, צופים, בנ"ע  לפי קריאות מוקד  אחזקה שוטפת  

 הדברה 

   אריק  רגילה מאי  בורות בחודש מאי  100% ביצוע ע"י קבלן כחלק מהמכרז  הדברת ביובים יזומה לפני הקיץ  

כל מוס"ח באוגוסט עד שבועיים לפני פתיחת   הצעת מחיר, אישור ביצוע מול קבלן הדברה  הדברה יזומה במוס"ח 
   אריק  גבוהה אוגוסט  שנ"ל

   אריק  רגילה שוטף  פעם בשבוע לפי קריאות מוקד  הדברה שוטף 

אחזקה  
 כללית

   אריק  גבוהה אפריל  רחובות ראשיים דגלול דגלול  אירועים  

   אריק  רגילה שוטף  לפי דרישת מחלקות המועצה  סיוע בהקמת  אירועים   אירועים  

 גינון 

   אריק  רגילה אפריל  מחשבי השקיה  5  רכישת ציוד והתקנת  מחשבי השקייה  מערכות השקייה   5שיקום 

עבודה חדשה לגינון: מיפוי מחודש   כתיבת תוכנית  שיפור איכות הגינון בישוב 
   אריק  רגילה ינואר  תכנית מעודכנת והטמעתה בעבודה של הגנן  ודיוק התכנית בשיתוף יחזקאל סיני 

   אריק  גבוהה ספטמבר  חוזה חדש  יציאה למכרז גינון )מיפוי הישוב(  חידוש מכרז גינון 

מערכות השקיה   80%שיקום 
הפחתת פניות   -לאחר החורף

 מוקד בנושא 

   אריק  גבוהה אפריל  ביצוע  80% רכישת ציוד   -תיקוני פיצוצים 

   אריק  עליונה  שוטף  ימי עבודה  2תוך  תיקוני פיצוצים קריאות מוקד 

   קבלן  גבוהה שוטף  לפי תכנית   ניקיון ערוגות, גיזום צמחיה ועוד  ערוגות נקיות ומתוחזקות 

נייר, קרטון, זכוכית , אריזות , סוללות , פסולת   הגדלת כמויות מיחזור ביישוב  מיחזור
   אריק  רגילה שוטף  מיחזור  20%-עלייה ב אלקטרונית 
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 פיקוח 
- שיפור איכות החיים בישוב

שמירה על חוק, סדר והניקיון  
 במרחב הציבורי 

כלבים, הוצאת גזם   הגברת אכיפה בנושאים:צואת
   אריק  גבוהה שוטף  פיקוח יומיומי במרחב הציבורי   שלא בימי הפינוי, השלכת פסולת בשטח ציבורי 

 פיתוח וגיבוש צוות המחלקה  ניהול 

   אריק  רגילה 2רבעון  בשנה  2 גיבוש צוות  

   אריק  רגילה 1רבעון  הכשרת מסגר   הכשרות מקצועיות  

   אריק  רגילה חודשי  פעם בחודש  ישיבות צוות  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 
תחום  
 ליבה 

 יעד  תחום ליבה  יעד 
תחום  
 ליבה 

 יעד 
תחום  
 ליבה 

 יעד 

תשתיות  
 ניהול

בניית גנט עבודה מסודר לנושא  
 אחזקת הישוב 

   אריק  גבוהה פברואר  נתוני מיפוי מלאים על ארבעה תחומים  מיפוי של ספסלים, ברזיות, הידרנטים,   ושלטי גינות 

   אריק  רגילה פברואר  ימים  5 רכב לביצוע הסקר  

   אריק  רגילה פברואר  ימים  5 ביצוע הסקר  

מתקני מים זמינים לתושבים   אחזקת מים 
 במרחב הציבורי 

   אריק  גבוהה אפריל  תיקון עפ"י נתוני הסקר  100% תיקון ברזיות ברחבי היישוב 

   אריק  גבוהה אפריל  ברזיות  5 החלפת ברזיות חדשות  

אחזקה  
מרחב  
 ציבורי

צמצום השלכת אשפה במרחב  
 הציבורי ע"י הולכי רגל

   אריק  רגילה אפריל  צביעה עפ"י נתוני הסקר  100% חידוש אשפתונים: צביעה 

התקנת אשפתונים חדשים )הצעות מחיר, אישור  
   אריק  רגילה אפריל  אשפתונים  10 תקציבי ורכישה(

חידוש ורענון ספסלים במרחב  
 הציבורי 

   אריק  רגילה אפריל  100% צביעת ספסלים קיימים 

התקנת ספסלים חדשים )הצעות מחיר, אישור תקציבי  
   אריק  גבוהה אפריל  ספסלים  10 ורכישה( 

 מים וביוב

- מ הפחתת פחת המים הישובי 
של בזבוז מים   10%-ל 16%

 ונזקים לתשתיות עיליות 

מיפוי גינות ציבוריות שלא מחוברות לשעון מים, התקנת  
 גביה אבי  גבוהה רבעון שני  מהגינות יותקנו בהן שעוני מים 80% שעונים וקריאה שוטפת 

שעוני מים בשכונת   50התקנת כ 
   אבי  גבוהה שוטף  ימי עבודה  3תוך  קבלת דרישת התקנה ממח' גביה והתקנה  עתודות 

   אריק  רגילה יולי  הידרנטים 100%צביעת  רכישת צבע  בהתאם לכמות הנדרשת   צביעת כלל ההידרנטים בישוב 

הצעות מחיר, בחינת תקציב וקבלת אישור להחלפת    מההידרנטים תקינים  50%
   אבי  רגילה יולי  להשלים כמות הידרנטים  הידרנטית תקולים 

   אריק  רגילה יוני  100% תיאור נתוני מצב של כל עמוד   -מיפוי עץ/ברזל  חידוש עמודי התאורה בישוב 
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תאורת  
 רחוב 

הצעות מחיר ובניית תכנית לפי סדר עדיפויות כתוצאה  
   אריק  רגילה יוני  תכנית בהתאם למיפוי  מהמיפוי 

 אהוד רייך  אריק  גבוהה אפריל  כושי צומת  הצעת מחיר, שיקום שיקום מרכזית תאורה אחת 

אחזקה   
כבישים  
 ומדרכות  

 רח' התבור  הצעת מחיר, גיוס משאבים, ביצוע  חידוש אספלט בשני רחובות  
 הנדסה  אריק  רגילה רבעון שני  רח' האלון 

תיקוני מדרכות אבנים משתלבות  
לפי תכנית עבודה בהתאם   -ארבע ערוגות   הצעת מחיר, גיוס משאבים, ביצוע  ערוגות  4-ב 

   אבי  גבוהה שוטף  לתקציב  

   אבי  גבוהה שוטף  מתמרורים לא תקינים  80% החלפת תמרורים בהתאם למיפוי  קידום בטיחות בדרכים ביישוב 

 סידור מחסן וספירת מלאי  ציוד
   אבי  רגילה אפריל  שליטה בכמויות ובציוד במחסן  ניקיון וספירת מלאי  

   אבי  רגילה אפריל    השלמת ציוד חסר 

   אריק  גבוהה דצמבר  לפי תכנית  דצמבר -בניית תכנית אוקטובר חידוש הגינון לאחר שנת שמיטה  גינון 

 מיחזור

 הגדלת כמויות מיחזור בישוב 
   אריק  גבוהה מאי  מיחזור  20%-עלייה ב בניית קמפיין למיחזור  

   אריק  גבוהה מאי  כמות מתקנים  הוספת/החלפת מתקני מיחזור 

 תמיר  אריק  גבוהה מאי  כלובים  20-כ הוצאת כל כלובי ליטר וחצי וסידור השטח  1.5יישום חוק פיקדון 

 פינות מיחזור  10שדרוג 
 תמיר  אריק  גבוהה מאי  פינות  10 סדר, חלוקה, שילוט וכו' 

 תמיר  אריק  רגילה מאי  פחים 10 הוספת פחים כתומים 

 פיקוח 
  -שיפור איכות החיים בישוב

שמירה על החוק,סדר והנקיון  
 במרחב הציבורי 

   אריק  רגילה 1רבעון  קמפיינים 2 גזם וחניה  -הסברה של חוקי העזר 

ומגובש שעובד כתף אל כתף ומבצע  צוות אורגני  פעמיים בשנה ארוע גיבוש לעובדי המחלקה  פיתוח וגיבוש צוות המחלקה  ניהול 
משאבי   אריק  רגילה 2רבעון  את המשימות בצורה מיטבית 

 אנוש 

 

 


