


חזון  

.הובלת שנת הסביבה והקיימות בשוהם

גינות , גינון, ניקיון: שיפור ושימור איכות החיים בישוב בתחומים שונים

.ביטחון וסדר ציבורי, מים וביוב, תשתיות חשמל, ציבוריות ומתקני משחק

.  לבצע משימות באיכות גבוהה תוך מתן קשב ומענה לרווחת התושבים



מטרות האגף 

מבני  , תשתיות כבישים ומדרכות, מים, חשמל)מתן שירותי תחזוקה מנע ושבר בכל תחומי החיים בישוב •

(.חינוך ריהוט רחוב, ציבור

.שמירה על הסדר הציבורי ועל בריאות הציבור, מפגעיםמניעת •

.טיפוח הגינון הציבורי ושמירה על הניקיון, שיפור חזות הישוב•

.בתחומי העיסוק האגפיםוביצוע פרויקטים  תכנון •

(.חסכון, יעילות, בטיחות)על מנהל תקין ואתיקה מקצועית הקפדה •



עקרי הדגשים לתוכנית העבודה  

. שיפור השירות על ידי מתן שרות איכותי בצורה יעילה ומקצועית•

.שירות יעיל העומד בתקני וזמני ביצוע •

.שיפור ושימור חזות פני הישוב במרחב הציבורי•



2020משימות בתוכנית העבודה 

כבישים ותשתיות  , טיפול במפגעי מדרכות•

שדרוג ריהוט רחוב, טיפול בשטחים ציבוריים ברחבי הישוב•

(גן חמניות , גן וואדי . )משטחי בטיחות והצללות, שדרוג גני משחקים•

.  טיפול במערכות המים והביוב•

בכבישיםהחלפת שוחות ביוב + החלפת עמודי תאורה ישנים + טיפול בתשתיות רחוב •

ומתקני משחק  תחזוקה 



2020משימות בתוכנית העבודה 

(.גן החבל-גן חמניות )תכנון אזורי גינון חדשים •

.שתילה חסכנית•

.שדרוג מערכות השקייה כחלק מצמצום צריכות המים•

גינון



.להטמנההקטנת פסולת שימוש חוזר , הפחתת פסולת-פסולת •

.ושדרוג  מרכזי מחזורטיפול •

.פעמוניות כתומות ברחבי הישוב לאיסוף אריזות170הצבת •

.פינוי אשפה גרוטאות וגזם בישוב באופן מיטבי•

.  הגדלת ניקיון רחובות על ידי רכבי טיאוט ושטיפה•

תברואה  
2020משימות שוטפות בתוכנית העבודה 



.דורית-קידום חינוך והכשרה לקיימות במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית בראייה רב-חינוך וקהילה •

.ושטחי בישובזריעת צמחי הבר בגומות עצים ברחובות מיזם •

.הובלת פרויקט יער מאכל•

רכז איכות הסביבה

2020משימות בתוכנית העבודה 



היישוביתס"הטמשדרוג מערכת •

הקמת מחסני חרום ישובים•

הקמת יחידת פיקוח עירונית לביצוע אכיפה בנושא דוחות איכות חיים•

תכנון מוקד מוניציפלי וביטחוני כחלק ממרכז הפעלה בשגרה ובחרום•

תוכנית עבודה מחלקת ביטחון  



התייעלות בתחום חשמל ומים  

.ומערכות חכמותLEDמעבר לגופי , המשך צעדי התייעלות בצריכת חשמל–חסכון בצריכת חשמל -אנרגיה 

(.  מ"קרחיבור )מעבר לצמחייה חסכנית, המשך חיסכון בצריכת מים בגינון ציבורי-מים

.  צמצום שימוש בכלים חד פעמים במועצה ומוסדותיה–חד פעמי /פלסטיק
פחיות, איסוף בקבוקים–אוספים את עצמנו ותורמים לסביבה -

.  ברי פיקדון

.יוזמות חינוכיות ומורשת-ל "הובלת פרויקטים משותפים עם קק( לאחר שריפה)שיקום היער –יער שהם 

. יער מאכל-מוסדות החינוך בשוהם בנושא איכות הסביבהשיתוף–חינוך סביבתי 

.ו בשבט לכבוד התינוקות שנולדו בשנה שעברה"חורשת עצים שיינטעו בשוהם בכל ט-עץ נולד 

המשפחות המאושרות תקבלנה תעודה לכבוד האירוע

עתיד ירוק


