
מים וביוב- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

, מענה מיידי לתיקון תקלות: אחזקה שוטפת

. שרות פתיחת סתימות מיידי

בתחנות שאיבה ובקווי הביוב : אחזקה מונעת

.חות"קבלת דו, בקרה על עבודות הקבלן- 

שנתישוטף

אחזקה שוטפת של מערכות 

ביוב שבאחריות המועצה
הנהלהשנתיאיוש בהתאם להחלטת מנהלהמינוי מפקח על מתקני הביוב והמים

שבדרון  (ש"ת)קליטת תחנת שאיבה 

לאחזקת המועצה

קליטת התחנה בהתאם להחלטת 

מנהלה
הנהלהשנתי

הקמת מכרז חדש לאחזקת מערכות ביוב 

במועצה
ש"יועמ; גזברות4קבלן זוכה

גביה; גזברותשנתישוטףניהול בקרת צריכות מים

שנתי8%-ירידה לפחת מים נמוך מ מדי מים בגבעות בר100החלפת 

גביה; גזברותשנתי5לפחות מכירת מדי מים

אחזקה שוטפת של מערכות 

מים שבאחריות המועצה

אחזקה שוטפת של מערכות המים 

שבאחריות המועצה
שנתישוטף

שנתישוטףתחזוקת מערכת קריאה מרחוק של מדי מים

גביה; גזברותשנתישוטףביצוע דיווחים שנתיים לרשות המים

שנתי קריאה מרחוק למונים100%חיבור מדים בשטחי המועצה לקריאה מרחוק

הקמת מערכות קריאה מרחוק בפארק 

חצרים ובאזור תעשיה קמה
ייזום ופיתוח3מערכת נפרדת ומחוברת

גביה; גזברותשנתישוטףגביית אגרות

גזברות2הגשת תחשיב לרשות המיםבדיקה ועדכון חוקי עזר ואגרות

בקרה תקציבית
הקמת ; חות"חיזוק ממשק מעקב אחר דו

EPR-וחיזוק ממשקים ניהוליים דרך ה

הצגת דוחות ניהוליים בלחיצת 

כפתור
גזברות2

רים "תקציב ותב, הקמת מערכת בקרת גבייה

על ידי יועץ חיצוני
גזברות1התקשרות עם יועץ



הנהלת מים וביובשנתיהשלמת תכנית אב הכנת תכנית אב למים וביוב 

מנהלה1עץ ארגוני חדשהחלטה על מבנה ארגוני לתחום המים והביוב

מנהלה1החלטה על הקמת מנהלה ואיושההקמת הנהלה פעילה לתחום המים וביוב

גזברות; מנהלהשנתישוטףהערכות לנוהלים חדשים של רשות המים

קבלת החלטות על קליטת מערכות מים וביוב 

מהישובים
מנהלה4החלטת מנהלה

מנהלה1החלטת מנהלהש רהט"י שובל ובית קמה למט"חיבור מטשהנהלת מים וביוב

קליטת תחנת שאיבה שבדרון באחזקת 

המועצה
ייזום ופיתוח; מנהלה1החלטת מנהלה

הגנה בסייבר במעבר מתחנות השאיבה 

למועצה
מחשוב ואבטחת מידע1מערכת מאובטחת לפי הצורך

הגדרת ממשק לטיפול בתקלות מול אגף 

סביבה ותפעול
אגף סביבה ותפעול; מנהלה2החלטת מנהלה והקמת ממשק

, ריכוז צוות לקבלת החלטות בנושאי ביוב

, כספית, בהיבטים של התנהלות כלכלית

הנדסית ומנהלית

מנהלהשנתישוטף

הכנת תכנית חמש שנתית לשיפורים 

ושדרוגים במערכות שבאחזקת המועצה

תכנית מחייבת הכוללת תקציבים 

ר ומערכת ביצוע הנדסית"בתב
אגף הנדסה3

אגף הנדסה4תכנון וביצוע שדרוגשדרוג תחנת שאיבה בית קמה

אגף הנדסה4תכנון וביצוע שדרוגשדרוג תחנת שאיבה תדהרשיקום ושדרוג מתקני ביוב

אגף הנדסה3תכנית עבודהיישום תכניות שיקום מערכות ומתקנים

קביעת נהלים לקרן שיקום מערכת הביוב
כתיבת הנהלים ואישורם 

מליאה/בהנהלה
ל"מנכ, גזברות, ש"יועמשני

שנתישוטףמעבדה- יישום תכנית שפכי תעשיה 

שנתישוטףקבלן- יישום תכנית שפכי תעשיה שפכי תעשיה

שנתישוטףגבייה- יישום תכנית שפכי תעשיה 


