
2020סיכום 

-שיפור פני עיר-



2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  

0-3940-7980-100

601851המשימות ' מס

100%1.6%14%84.4%אחוז המשימות

:יעדי העל  מרכזים בתוכנית העבודה 

בשירות התושב במרכזמצוינות .  1

שיפור פני העיר . 2

.  שיפור שירות פנים ארגוני. 3



השוואה בין נתונים מרכזיים

הערותיחס השינוי20192020הנושא

18-בטון17,030+4%טון  19,202טון  18,681פינוי אשפה 

455112%פ"שצמתקני משחק 

415125%גני ילדים ובתי ספר  

מתקני  , תיקונים

משחק

גנבת מושבי , ונדליזם₪230%  אלף ₪230  אלף 100

נדנדה



פירוט  סכום נושא  

₪  22,469,500.כ תקציב שנתי"סה

,  עליות הטמנה, גידול בפינוי אשפה וגרוטאות23,331,500.  כ ניצול תקציבי"סה

.גינוןומתקני משחק

103.7%.אחוז הניצול

.הכנסות

.שימוש במים מושבים. א(  במידה ויש)יעד התייעלות 

.התייעלות בשימוש במים להשקיה. ב

תאורת  , התייעלות בצריכת חשמל. ג

.רחובות ומוסדות העירייה

2020תקציבים 



על קצה המזלג2020

.השנהכללאורך(רחובוריהוטמשחקמתקני)שקדברמתחדשיםשצפיםקבלת❖

.(העירוניתהחשמלומחלקתקבלן).שקדברמתהתאורהמערכתתיקון❖

.עירייהומבנההחינוךבמערכתתאורהגופיהחלפת❖

.מחלקותיוכולעלהאגףמטלותשלשוטףביצוע❖

.בעירמשחקמתנילאחזקתקבלןהחלפת❖

.קולחיןבמיהשקיהמערכתוחיבורבאצטדיוןההשקיהמערכתשדרוג❖

.עירייהמחסןהעברת❖



2020אתגר הקורונה 

גם במצבי חירום ונתן סיוע לאגפים השונים החל , המשכנו לעבוד רגיל ❖

.'וכוציבור חיטוי מבני , מחלוקת מזון

.בתום הסגרים האגף נדרש לטפל בגינון ולנקות חצרות של גני הילדים❖

הקורונה לא פגעה באופן משמעותי בביצוע המשימות ומתן שרות  ❖

(.4מתן מענה לחתימה על טופס , לא נפגעSLA-ה. )לתושבים



משימות שלא עמדנו בהם

בדגש על  ), ונורמה השרות שנקבעהקבלניות בתחום החשמל לא עמדנו עבודות ❖

(.  החלפת עמודי תאורה שנפגעו

.פרסום ואכיפה-הקרטון  בתחום היקף המחזור הגדלת  ❖



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים  

.  א"במשימות ביחס לכגידול . 1

למרות מגבלות הקורונה, שרות מטבימתן. 2

מתן לתושבי שכונת רמת שקד למרות   . 3

.התקדמות עבודות הפיתוחמגבלות

עיקרי ההצלחות  

עמידה בכל המדדים במתן שירות לתושב . 1

.עמידה בכל המשימות בתוכנית העבודה. 2

תמיכה בכל הנדרש בתחום המענה  . 3

לקורונה

:2021תובנות ל 

יכול להשתפר אם נצא בקמפיין  , בפרט קרטון שיפור המחזור של איסוף פסולת בכלל  ❖

.וניצור מודעות

על ידי  ניתן להפחית , שריפת שרוולים במוטמנים וקרטוניות, במתקני משחקים -נזקים ❖

(.מצלמות וסיורים )הסברה ומניעה 

.פעילות האגףהיערכות למשימות והרחבת , תקינה, א"מבחינת כנדרש להיערך ❖



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 

:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

.שקד והיערכות למענה כוללשכונת רמת קבלת אחריות מלאה על ❖

.הכנת תוכנית אב לפריסת הפח הכתום בשיתוף תאגיד תמיר❖

. אשפהטיאוט רחובות ופינוי , גינוןהכנה והפצת מכרזים חדשים בתחומי ❖

שיקום מדשאות והכשרת מתקני  -לרבות גינון, אופקיםפארק קבלת אחריות על ❖

.  המשחק

.נוחבשכונת הפארק וחורשת הנחיות והיתרים לתוכניות פינוי אשפה מתן ❖

.  הרחבת ההשקיה במי קולחין❖
.  העברת משרדי האגף❖



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה  

אחוז  

התייעלות  

23,967,000103%

תגבור מנוף ועלויות  , בסעיפי פינוי אשפה₪  אלף 600-קיים פער של כ❖

(.  עבור רמת שקד₪ אלף 500פער זה הינו מעבר לתוספת של ). הטמנה

,  פים"כמו כן צפויה עלייה בהוצאות בהתאם התקדמות מסירת שטחי שצ❖

.מתקני ופינוי אשפה, גינון



2021קורונה 

הבוחן ומקפיד על נוהלי בדיקה כל  , מינוי ממונה קורנה אגפי❖

.יום

עובדים כרגיל ❖

?בקשות מיוחדות❖



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


