
 יעודחזון ו

שיפור חזות פני העיר לרווחת התושבים באופן יעיל ומקצועי וברמת שירות 

 גבוהה

 משימות

ית בכל ברחבי הישוב תוך בטיחות מרב פעילות שוטפת וסדירה •

מוסדות ציבור, גינות  החינוך, וסדותמ המקומות הציבוריים לרבות:

 ושעשועים.ציבוריות ופארקים, מתקנים ציבוריים כגון: מתקני ספורט 

 פעילות שוטפת של המערכות החיוניות של הישוב. •

 מתן מענה מהיר ויעיל לכל קריאה. •

 שמירה על איכות חיים בסביבה ירוקה ובת קיימא. •

 קידום ההסברה והמודעות בקרב התושבים לאורח חיים בריא. •

 שמירה על הסדר והניקיון בהתאם לחוקי העזר. •

לות אנרגטית ומתן מענה חתירה לשיפור, התייעלות חיסכון התייע •

 המתפתחים של הקהילות השונות. לצרכים

 

 מבנה ארגוני

  



 מטרות אגף התפעול

 המטרה 'מס
גורמים מקושרי 

 מטרה
 המשימות

 א

שימור ושיפור 

איכות הסביבה 

 עושפ"

אגף התפעול , קבלני 

 משנה ואגפי המועצה

ניקיון, גינון, שפ"ע ,ואיכות  .1

 סביבה.

 קיימים.תחזוקת מתקנים  .2

ישוב ירוק מטופח ומפותח  .3

 לרווחת התושב

שמירה על הסדר פיקוח ו .4

הציבורי לרווחת 

 התושבים.

 ב

שיקום וחידוש 

מרחבים 

 ציבוריים

תושבים, קבלנים, כלל 

 מחלקות המועצה

מרחבי פנאי רחבים  .1

ומטופחים לרווחת 

 הציבור

שיקום תאורה ושילוט  .2

רחובות תוך התייעלות 

 אנרגטית.

תחום המשך קידום  .3

 התחזוקה/אחזקה

  



 המטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"עא.
 משימה:ה

 . הפעלת גורמי ניקיון תחזוקה ואיכות הסביבה1

 שימור ומתן מענה לתקלות תחזוקה ואיכות הסביבההתוצאות: 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 דילול/סירוס כמויות החתולים בישוב
מנהל פיקוח ורישוי 

 עסקים
 שנתי

 חודשי אחראי שפ"ע מחזור פסולת יבשה )פח כתום(

 שידרוג מוטמנים 
 ,המצפה ,29 , בקעת הירדן79 )הרי יהודה

 (9הנגב 

 חציון א' מנהל האגף

 שוטף אחראי שפ"ע איסוף אשפה וגזם ע"פ תוכנית 

 שוטף אחראי שפ"ע מוסדות חינוךניקיון רחובות וניקיון 

 רבעון א' מנהל האגף רכש מכונת טיאוט ייעודית למדרכות

 שנתי אחראי שפ"ע הפעלת קקנוע לאיסוף צואת כלבים

במוסדות חינוך/ציבור  שרותי הדברה
 ובשטחים ציבוריים

 שוטף  אחראי שפ"ע

ביצוע חיסוני כלבת ,שירות ווטרינרי 
 וטיפול במפגעי בעל"ח

 שוטף שפ"עאחראי 

  



 המטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"עא.
 המשימה:

 . תחזוקת מתקנים קיימים2

 פיתוח מתקנים וטיפול במפגעים התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

מנהל מחלקה  טיפול במדרכות 
 טכנית

 שנתי

מנהל מחלקה  במפגעים בטיחותיים וסביבתייםפול טי
 טכנית

 שנתי

 פיתוח ושיקום מתקני משחק.

)פארק הפסגה, פארק מגדל המים, רחבת 

 גונן(

מנהל מחלקה 
 טכנית

 חציון ב'

טיפול וסילוק מפגעים המהווים מפגע 

 )שורשי עצים, מדרכות( בטיחותי
מנהל מחלקה 

 טכנית
 שוטף

 
 

 

 איכות הסביבה ושפ"עהמטרה: שימור ושיפור א.
 המשימה:

 . טיפוח הסביבה ושיפור פני העיר3

 ישוב ירוק מטופח ומפותח התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

)הגליל  פיתוח כיכרות ברחבי הישוב

 הרמה,דרך הים התאנה (
 בתאום הנדסה מנהל אגף

שתילים ,פרחים, בישוב שתילת עצים, 

בהתאם לצורך ולעונות השנה קיץ ,חורף 

וע"פ  תוכנית הפיתוח היישובית וטיפול 

 בערוגות ובשבילים

 שנתי מנהל אגף

 מנהל אגף גיזום עצים ברחבי הישוב
 הכנות לחורף

 הצורך "יפוע

גע טיפול וסילוק מפגעים המהווים מפ

 )שורשי עצים, מדרכות( בטיחותי
 שוטף מנהל אגף

 חציון ב' אחראי שפ"ע הסדרה של פחים כתומים ברחבי הישוב

הוספת פחי אשפה וספסלים  ברחבי 

 הישוב
 שנתי אחראי שפ"ע



 המטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"ע  א.
 המשימה:

 .אכיפת חוקי עזר ורישוי עסקים4

 : שמירה על הסדר הציבורי לרווחת התושביםהתוצאות

 

 למימוש המשימהפעולות מרכזיות 
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 שוטף מנהל רישוי ופיקוח חוקי עזר עירוניים ואיכות הסביבהאכיפת 

 שוטף מנהל רישוי ופיקוח חשמלייםאכיפת חוק אופניים 

 שוטף מנהל רישוי ופיקוח אכיפת כלבים משוטטים וצואת כלבים

 שיון עסקיהסדרת ר–רישוי עסקים 
 קים ברחבי הישובלעס

 שוטף מנהל רישוי ופיקוח

 

  



בהתאם לתוכנית סיורים -המטרה: שיקום וחידוש מרחבים ציבוריים ב.

 בשטח.
 המשימה:

 . תחזוקת פארקים וגינות ציבוריות1

  חידוש מרחבי הישוב באלמנטים ריהוט רחוב ומתקני נוי התוצאות:

 

 המשימהפעולות מרכזיות למימוש 
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

 חציון ב' תפעול/גינון/הנדסה שיקום רחוב הר נבו

 חציון ב' תפעול/גינון/הנדסה שיקום גן הילד

 חציון ב' תפעול/גינון/הנדסה שיקום גינון מרכז הבמה

מרחב הצופים עד  9שיקום הנגב 
 לרחוב ים המלח

 א'חציון  תפעול/גינון/הנדסה

 חציון ב' תפעול/גינון/הנדסה קדשסמטת שיקום 

 חציון ב' תפעול  טיפול בגינון רחוב הר סיני

הים ,והמשי פיתוח  רחובות דרך
 ושדרוג הגינון

 חציון א' תפעול/גינון/הנדסה

סימון חניות וטיפול -שכונת הרמה
 ברחבות

 חציון א' תפעול

שכונת ישמח משה השלמת שדרוג 
שדרוג הכניסה מרחב העסקים, 

 מקרית אונו
 שנתי  תפעול 

 חציון א' תפעול/גינון/הנדסה גינת פרחים  –מרחב כניסת המועצה 

 שוטף  תפעול  חידוש מונומנטים וריהוט סביבתי

חידוש רחוב תל חי )אבנים 
 משתלבות(

 חציון ב' תפעול/הנדסה 

  



 המטרה: שיקום וחידוש מרחבים ציבוריים ב.
 המשימה:

 שיקום תאורה תוך התייעלות אנרגטית .2

 שיפור איכות התאורה בישוב תוך התייעלות אנרגטית התוצאות:
 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

רחוב ירושלים החלפת עמודים וגופי 
 תאורה

 בהתאם לסקר תאורה תפעול/הנדסה

 בהתאם לסקר תאורה תפעול/הנדסה תאורהרחוב עין שמש החלפת גופי 

פארק הכרמל החלפת עמודים וגופי 
 תאורה

 בהתאם לסקר תאורה תפעול/הנדסה

החלפת תאורה שביל הרי יהודה 
 לכיוון הרמה התבור 

 בהתאם לסקר תאורה תפעול/הנדסה

 שלטים 18-שוטף מתוכננים כ תפעול/הנדסה טיפול והחלפת שלטי רחוב מוארים

חשמל מזרקה בפארק  טיפול בלוח
 התבור

 חציון א' תפעול/הנדסה

התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך 
 /ציבור 

 תפעול/הנדסה
שוטף בתאום עם מחלקת 

 הנדסה

 

 
 המטרה: שיקום וחידוש מרחבים ציבוריים ב.

 המשימה:
 . המשך קידום תחום התחזוקה/אחזקה3

 שיפור הבטיחות בכלל הישוב לרווחת התושבים התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי 

 לביצוע המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

קבלת אישור מכון התקנים למתקני 
 משחק ושעשועים בישוב

 שנתי מחלקה טכנית

 ןחצייה, סימועת כבישים ומעברי יצב
 חניות

 חציון א' וב' מחלקה טכנית

 בתאום מחלקת הנדסה תפעול /הנדסה שיפוצי קיץ

 שוטף תפעול ותחזוקת מזגניםשדרוג 

 שוטף תפעול רועיםיתמיכה לוגיסטית תפעולית בא

 חציון ב' תפעול הכנות לחורף

 2017 -חציון ב' משימה מ תפעול רכש מנוף
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