סיכום 2019
שיפור פני העיר

תמונת מצב 2018
סטטוס עמידה ביעדים
מס' המשימות
אחוז המשימות

סה"כ 73
100%

0-39
2
0.27%

40-79
11
17.73%

יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה
 .1שיפור פני העיר.
 .2מצוינות בשירות התושב במרכז.
 .3שיפור שירות הפנים הארגוני.

80-100
60
82%

נתונים מרכזים 2019
היקף איסוף אשפה:
אשפה ביתית
טון
14,192
ביחס ל 2018
13,500

גזם
1,965
2,495

בניין
801
260

❖גידול בהיקף כלי אצירה לאשפה ברחבי בעיר כתוצאה ומגידול והרחבת העיר.
❖גידול בהיקף שטחי הגינון – ל 260 -דונם.
❖מחזור קרטון ופלסטיק –  285.8טון .חסכון של כ 110-אלף  ( . ₪עלות הפינוי
משולמת ע"י תאגיד תמיר).

תקציבים 2019
נושא
תקציב שנתי.

23,264,000

ניצול תקציבי.
אחוז הניצול.

21,336,694
91.7%

חסרים חשבונות של חודש דצמבר 19

הכנסות.

₪ 110,000

החזר מתאגיד תמיר עבור פינוי קרטון.

יעד התייעלות

 .1מאור רחובות ירידה ב.50% -
א .צמצום עליות מאור רחובות כ.50%-
 1.5מש"ח ב 2017 -ל 800 -אש"ח ב 2019
ב .צמצום עליות תאורה במני הציבור בעקבות החלפת
( תכנון  1.1 2019מלש"ח).
התאורה לתאורה חסכונית.
 .2חסכון של  125אלף  - ₪צמצום פינוי עגלות.
ג .חסכון בעלויות פינוי אשפה כ3% -
 .3חסכון של  200אלף  -,₪מכרז של אשכול
ד .הקטנת עליות ההטמנה.
נגב מערבי.
ה .צמצום עלויות השקיה ,בעקבות השימוש בבקרי
ב  2019אין עלייה בעליות המים להשקיה
השקיה ומי קולחין.
למרות הגידול ב  60דונם שטחי גינון.

(במידה ויש)

סכום

פירוט

 2019על קצה המזלג.
א .לווי פרויקט החלפת תאורת רחובות לתאורת חסכונית.
ב .המשך התקנת בקרי השקיה סה"כ  87בקרים ( .לצורך שליטה וחסכון העליות המים להשקיה).

ג .מתן מענה כולל לשצ"פ ושפ"פים ברחבי העיר ( .גינון ,מתקני משחק ,ניקיון וכו').

ד .הצבת  25מונחי קרקע ברחבי העיר לאצירת אשפה ביתית( .חמישה יוצבו בחודש הקרוב)
ה .החלפת גופי תאורה מוסדות חינוך וממבני העירייה לתאורה חסכונית ( .ע"י עובדי מחלקת החשמל)
ו .טיפול מניעה בהתמודדות עם מחלת הלישמאניה( .הצבת  20תיבות קינון ,ביצוע  21ניתורים והדברה לאורך
כביש עוקף רנן).

ז .מתן מענה מלא לכלל הפעילויות והאירועים שהתקיימו ברחבי העיר.

עיקרי האתגרים והצלחות.
עיקרי האתגרים
התמודדות עם ונדליזם בגנים ציבוריים
בדגש על מתקני משחק והצללות.

מתן שרות מיטבי לשכונות  /דיירים חדשים.
טיפול במחלת הלישמניה

עיקרי ההצלחות
שיפור ברמת הניקיון ברחבי העיר
עמידה ביעדי התקציב ,כולל עמידה ביעדי
התייעלות בהתאם לתוכנית ההמראה.
מתן מענה לאחזקת שצ"פים ושפ"פים
חדשים כולל מתקני המשחק.

תובנות ל :2020
המשך מעורבות בשלבי התכנון של יוזמות ופרויקטים המוקמים ברחבי העיר.
שילוב אמצעים טכנולוגיים נוספים לשליטה ובקרה אחר תהלכי העבודה (מערכת
מעקב ובקרה לפינוי אשפה).

תקציבים 2019
תקציב 2020

אחוז ביחס לשנה
שעברה

23,356

100%

אחוז התייעלות

צפי לגידול בתקציב למתן מענה מיטבי לגידול בשטחי
הגינון ,תוספת מתקני משחק וכושר.

תוכנית עבודה 2020
• עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו.
•
•
•
•
•
•
•
•

יישום תכנית איכות הסביבה (עפ"י קול קורא) בשיתוף אשכול נגב מערבי.
יישום הסכם עם חברת מנורה לאחזקת תאורת רחובות.
הארכת הסכם פינוי אשפה.
הקמת מתקן לאיסוף פסולת טיאוט.
העתקת מחסן העירייה( .בהמשך משרדי האגף).
מתן מענה מיטבי לשכונת רמת שקד( .ניקיון ,פינוי אשפה ,תאורה ומתקני משחק).
הכנת תוכנית עבודה מפורטת כולל עליות לאחזקת שכונת רמת שקד.
בחינה וקבלת החלטה ,מעבר לפח כתום כן /לא ?

משימות שלא עמדנו בהם
א .ביצוע סקרי סיכונים במבנים של העירייה
ב .ביצוע ביקורת שנתית למז"חים
ג .החלפת עד תאורה לאחר תאונה

בוצע פעם אחת בלבד
לא בוצע
אי עמידה ביעד.

