
זמן תקןמחלקהנושא

008:00:00אחזקת גן ציבוריאחזקת גנים

001:00:00אחזקת גן ציבוריאחזקת גנים דחופה

004:00:00אחזקת גן ציבוריבקשת מידע

021:00:00אחזקת גן ציבוריגיזום עצים בעיר

008:00:00אחזקת גן ציבוריהדברת מזיקים בגן ציבורי

008:00:00אחזקת גן ציבוריהדברת עשביה בגנים הציבוריים

008:00:00אחזקת גן ציבוריהשקייה כללי

020:00:00אחזקת גן ציבורימחסור בצימחיה

007:00:00אחזקת גן ציבוריניכוש עשבייה

000:04:00אחזקת גן ציבוריניקיון בגנים ציבוריים

001:00:00אחזקת גן ציבורינפילת עצים לא דחופה

000:04:00אחזקת גן ציבוריענפים/נפילת עצים

000:06:00אחזקת גן ציבוריעץ פרטי מפריע לתחום ציבורי

000:03:00אחזקת גן ציבוריפיצוצי השקייה

031:00:00אחזקת גן ציבוריפרוייקטים בהקמה

014:00:00אחזקת גן ציבורישונות

010:00:00אחזקת גן ציבוריתיקון תשתיות

000:05:00ביוב וניקוזבעיה עם מכסה ביוב

002:00:00ביוב וניקוזגניבת קולטנים

003:00:00ביוב וניקוזטיפול חריג סתימות ופריצות

010:00:00ביוב וניקוזלכלוך לאחר עבודה

000:05:00ביוב וניקוזלא תקין/מכסה ביוב חסר

001:00:00ביוב וניקוזי ביובית"ניקוז מי גשמים ע

000:08:00ביוב וניקוזסתימת ביוב

000:23:59ביוב וניקוזפניות ביוב שאינן דחופות

120:00:00ביוב וניקוזפניות מעוכבות בשל תקציב

007:00:00ביוב וניקוזל"פניות סיור מנכ

000:05:00ביוב וניקוזפריצת ביוב

000:20:00ביוב וניקוזריח ביוב

001:00:00ביוב וניקוזשטיפת קו

002:00:00ביוב וניקוזתחזוקת קולטנים

030:00:00ביוב וניקוזי קבלן"תיקון תשתית ביוב ע

182:00:00ביוב וניקוזתשתיות ביוב חדשות

030:00:00ביוב וניקוזקבלן-תשתית ביוב

006:00:00בינוי במוסדותאינסטלציה

007:00:00בינוי במוסדותאמצעי בטיחות בדלתות

014:00:00בינוי במוסדותארונות מטבח

010:00:00בינוי במוסדותבמות

003:00:00בינוי במוסדותבעיית ביוב

005:00:00בינוי במוסדותגידור

005:00:00בינוי במוסדות(הסרה)גרפיטי

000:00:00בינוי במוסדותדיגלול לאירועים

000:00:00בינוי במוסדותהעברת ציוד

000:04:00בינוי במוסדותהצפת מים

005:00:00בינוי במוסדותזגגות

010:00:00בינוי במוסדותטיח

000:02:00בינוי במוסדותטיפול במנעולים

000:00:00בינוי במוסדותמכשירים/ספריות /יציבות ארונות

005:00:00בינוי במוסדותמדפים



012:00:00בינוי במוסדותמדרגות

002:00:00בינוי במוסדותמרזבים

000:00:00בינוי במוסדותמעילים/ מתלי בגדים 

015:00:00בינוי במוסדותנגרות

001:00:00בינוי במוסדותניקוי קולטנים בעיר

006:00:00בינוי במוסדותספסלים

012:00:00בינוי במוסדותעבודות בניה שונות

031:00:00בינוי במוסדותעבודת קבלנים

001:00:00בינוי במוסדותפסולת לאחר עבודות

007:00:00בינוי במוסדותצבע קיר

010:00:00בינוי במוסדותשטיחים מודבקים

158:00:00בינוי במוסדותשיפוצי קיץ

012:00:00בינוי במוסדותתיקון גגות

010:00:00בינוי במוסדותרגילה/תיקון דלתות פלדלת

008:00:00בינוי במוסדותתיקון חלונות

010:00:00בינוי במוסדותפנלים/תיקון מרצפות

012:00:00בינוי במוסדותתיקון תקרות

010:00:00בינוי במוסדותתקלות בניאגרה

010:00:00מבנים מסוכנים/בניה ציבוריתעבודת קבלן

010:00:00מבנים מסוכנים/בניה ציבוריתשונות

010:00:00בקרת שכרשונות

000:00:00בתי ספר יסודייםאזעקות

090:00:00בתי ספר יסודייםעבודת קבלנים/אישור תקציב

000:00:00בתי ספר יסודייםבקשת מידע

000:00:00בתי ספר יסודייםבקשת ציוד חדש

000:00:00בתי ספר יסודייםמזגנים

000:00:00בתי ספר יסודייםנקיון בבתי ספר

010:00:00בתי ספר יסודייםפריצה לבית ספר

010:00:00בתי ספר יסודייםרעש מבית ספר

010:00:00בתי ספר יסודייםשונות

010:00:00בתי ספר יסודייםתאורה שנשארה דולקת

000:00:00בתי ספר על יסודייםאזעקות

090:00:00בתי ספר על יסודייםעבודת קבלנים/אישור תקציב

000:00:00בתי ספר על יסודייםבקשת מידע

000:00:00בתי ספר על יסודייםבקשת ציוד חדש

010:00:00בתי ספר על יסודייםמזגן שנשאר דולק

000:00:00בתי ספר על יסודייםנקיון בבתי ספר

010:00:00בתי ספר על יסודייםפריצה לבית ספר

010:00:00בתי ספר על יסודייםרעש מבית ספר

010:00:00בתי ספר על יסודייםשונות

010:00:00בתי ספר על יסודייםתאורה שנשארה דולקת

010:00:00גביהשונות

014:00:00גינון במוסחח"גיזום עצים במוס

008:00:00גינון במוסחגינון במוסדות ציבור

008:00:00גינון במוסחהדברת מזיקים

008:00:00גינון במוסחהדברת עשביה

004:00:00גינון במוסחהשקיה כללית

008:00:00גינון במוסחטיפול בחורשות

014:00:00גינון במוסחמחסור בצמחיה

000:05:00גינון במוסחנפילת עצים דחופה



001:00:00גינון במוסחנפילת עצים לא דחופה

000:03:00גינון במוסחפיצוצי השקיה

007:00:00גינון במוסחל"פניות סיור מנכ

030:00:00גינון במוסחשיפוצי קיץ

021:00:00גני ילדיםקבלנים- אישור תקציב

000:00:00גני ילדיםבקשה לציוד חדש

001:00:00גני ילדיםבקשת מידע

010:00:00גני ילדיםגיזום בגן ילדים

000:00:00גני ילדיםגן פרטי ללא מיגון

090:00:00גני ילדיםרשת צל/הזמנת יוטה

000:00:00גני ילדיםהחלפת ארגז החול לפלסטיק

000:02:00גני ילדיםטיפול במנעולים

000:00:00גני ילדיםכיסוי לארגז החול

030:00:00גני ילדיםמזגנים חדשים

090:00:00גני ילדיםהוספה/תיקון- מתקני חצר

000:00:00גני ילדים(ארוניות וכו/מתלים/מדפים)נגרות 

090:00:00גני ילדיםהחלפת חול/הוספה/ ניקוי

000:00:00גני ילדיםסככות חדשות

000:00:00גני ילדיםריצוף

014:00:00גני ילדיםרכישת דוד חשמל

014:00:00גני ילדיםעגלת אשפה/רכישת פח

010:00:00גני ילדיםשונות

000:00:00גני ילדיםתיקון קודנים

(התקנת קודנים /אינטרנט/טלפון)תקשורת  000:00:00גני ילדים

007:00:00הדברההדברה במוסדות חינוך

000:12:00הדברהחרקים

003:00:00הדברהמכרסמים

010:00:00הדברהגוקים במוסדות/נמלים

005:00:00הדברהיעוץ- כיני יונים/עטלפים 

007:00:00הדברהל"פניות סיור מנכ

000:10:59הדברהצרעות ודבורים

007:00:00הדברהריסוס עשבייה

000:23:00הדברהשונות

002:00:00הדברהתולעים

007:00:00הלרבעיות בכביש חדש

007:00:00הלרמים בפרוייקטים/בעיות בתשתית ביוב

010:00:00הלרבעיות תשתית בפרוייקט

000:00:00הלרבקשת מידע

003:00:00הלרכל תקלות בפארק המדע

000:00:00הלרלכלוך לאחר עבודה

004:00:00הלרמדחנים בפארק המדע

090:00:00הלרח חדשים"מוס

090:00:00הלרמפגע בפרויקט בביצוע

021:00:00הלרמפגעים  בפארק המדע

000:12:00הלרפיצוצי מים בפארק המדע

007:00:00הלרל"פניות סיור מנכ

080:00:00הלרפרוייקט נגישות

180:00:00הלרפרוייקטים בתכנון עתידי

180:00:00הלרשכונות בפיתוח

010:00:00הלרתחזוקת פרוייקט בשנת בדק



000:04:00השוק העירונילכלוך וקרטונים בשוק

000:08:00השוק העירונידחסן/מכולה-נקיון/פינוי

000:04:00השוק העירוניפיקוח על הסדר הציבורי

000:04:00השוק העירונישרותים ציבוריים לא תקינים

003:00:00וטרינריהאכיפת חוק צער בעלי חיים

009:00:00וטרינריהבעלי חיים ללא רישיון

000:04:00וטרינריהבעלי חיים משוטטים

000:02:00וטרינריהבעלי חיים פצועים

001:00:00וטרינריהבקשת מידע

010:00:00וטרינריההאכלת בעל חיים משוטט

000:02:00וטרינריהכלבים משוטטים

000:01:00וטרינריהמטרד מזוחלים

000:08:00וטרינריהמטרד מחתולים

008:00:00וטרינריהמטרדי רעש מבעלי חיים

000:23:59וטרינריהמטרדים מבעלי חיים

000:23:59וטרינריהמטרדים מעסקים

000:01:00וטרינריהנשיכה מבעל חיים

000:00:00וטרינריהסירוס חתולים/ עיקור 

007:00:00וטרינריהל"פניות סיור מנכ

007:00:00וטרינריהריח מבעלי חיים

000:01:00וטרינריהשחיטה שחורה

005:00:00חשמל במוסדותבקשה לציוד חדש

004:00:00חשמל במוסדותדוד חשמל

007:00:00חשמל במוסדותהחלפת פלורסנטים

001:00:00חשמל במוסדותחוטים גלויים

000:00:00חשמל במוסדותמיגון פלורסנטים

010:00:00חשמל במוסדותנורות שרופות

005:00:00חשמל במוסדותתאורת חוץ/פעמון

001:00:00חשמל במוסדותקצר חשמלי

010:00:00חשמל במוסדותשונות

030:00:00חשמל במוסדותשיפוצי קיץ

001:00:00חשמל במוסדותשקע שבור

030:00:00חשמל במוסדותתוספת גופי תאורה

030:00:00חשמל במוסדותתוספת שקעים

014:00:00חשמל בעיראחזקת תאורה בגינה

003:00:00חשמל בעיראין תאורה בצומת

003:00:00חשמל בעיראין תאורה ברחוב

000:10:00חשמל בעירבעיה בחוט חשמל

004:00:00חשמל בעירהכנה לאירועים

014:00:00חשמל בעירחסר כדור בעמוד

014:00:00חשמל בעירחשמל במגרשי ספורט

001:00:00חשמל בעירכבל תאורת רחוב קרוע

014:00:00חשמל בעירכדור שבור

007:00:00חשמל בעירכדורים לא דולקים

010:00:00חשמל בעירכיוון מנורות

002:00:00חשמל בעירכיוון מרכזיה

000:00:00חשמל בעירלקויי בטיחות

000:00:00חשמל בעירמנהלה

007:00:00חשמל בעירמנורה שרופה בעמוד

030:00:00חשמל בעירעבודת קבלן



003:00:00חשמל בעירעמוד נוטה ליפול

014:00:00חשמל בעירעמוד תאורה מרעיש

005:00:00חשמל בעירעמוד תאורה עקום

010:00:00חשמל בעירעמוד תאורה שבור

007:00:00חשמל בעירל"פניות סיור מנכ

003:00:00חשמל בעירפנס רחוב מהבהב

014:00:00חשמל בעירפנס תאורה שבור

001:00:00חשמל בעירפקק אווירי שרוף

020:00:00חשמל בעירשונות

007:00:00חשמל בעירתאונה עם עמוד חשמל

010:00:00טיפול במשפחהכוננית רווחה

010:00:00טיפול במשפחהמחוסרי בית

000:00:00טיפול במשפחהע"פניות לסיגלית מלשכת רוה

010:00:00טיפול במשפחהשונות

010:00:00טיפול במשפחהתורן בשביתה

000:00:00טיפול במשפחהתושבי רחובות מארחים

000:00:00טיפול במשפחהתושבים מתארחים

000:01:00בטיחות מתקנים/טכניתאזעקות ממשתלה

000:08:00בטיחות מתקנים/טכניתבטיחות במתקני משחק

000:08:00בטיחות מתקנים/טכניתבטיחות בריהוט רחוב

090:00:00בטיחות מתקנים/טכניתהצללות/תיקון ריהוט גן/ בקשה להוספת

004:00:00בטיחות מתקנים/טכניתבקשת מידע

002:00:00בטיחות מתקנים/טכניתח"טיפול במתקנים במוס

008:00:00בטיחות מתקנים/טכניתמתקני משחק ורהוט רחוב

010:00:00בטיחות מתקנים/טכניתתיקון תשתיות בגנים

001:00:00מחשוב מוסדות חינוךחומרה וציוד נילווה

001:00:00מחשוב מוסדות חינוךתוכנה

001:00:00מחשוב מוסדות חינוךתשתיות תיקשורת

000:03:00מיםבארות

000:00:00מיםבקשת מידע

000:01:00מיםבאר/גלישת מים מבריכה

000:03:00מיםדליפת ברז כיבוי

020:00:00מיםהחלפת צנרת ישנה

003:00:00מיםהתקנת שעון לבית חדש

000:03:00מיםחוסר מים

001:00:00מיםנמוך/לחץ גבוה

010:00:00מיםלכלוך לאחר עבודות

120:00:00מיםםניות מעוכבות בשל תקציב

000:12:00מיםשבור/מכסה בריכה חסר

000:01:00מיםמשאבות

003:00:00מיםנזילה/נביעת מים

030:00:00מיםעבודות קבלן

000:06:00מיםפיצוץ בצינור

030:00:00מיםשונות

002:00:00מיםמים עכורים/ שטיפת קו 

002:00:00מיםנזילה/שיבר לא נסגר

006:00:00מסגריהגדרות

000:00:00מסגריהמנהלה

010:00:00מסגריהמעקות

004:00:00מסגריהסורגים



010:00:00מסגריהסככות

002:00:00מסגריה(חיתוך/ריתוך)עבודות מתכת

005:00:00מסגריהעמודי מחסום

005:00:00מסגריהל"פניות סיור מנכ

010:00:00מסגריהצבע מעקות

012:00:00מסגריהשונות

030:00:00מסגריהשיפוצי קיץ

010:00:00מסגריהשערים

000:00:00מרכז גישור בקהילהסיכסוך אדם לקהילה

000:00:00מרכז גישור בקהילהסיכסוך בין אדם לחברו

000:00:00מרכז גישור בקהילהסיכסוך בין קהילות

000:00:00מרכז גישור בקהילהסכסוך בין שכנים

000:00:00מרכז גישור בקהילהשונות

002:00:00נקיון העיראיכלוס בניין חדש

000:12:00נקיון העיר(פחים/עגלות)אשפה ביתית

002:00:00נקיון העירפח/גניבת עגלה

007:00:00נקיון העירהזמנת עגלות לאירוע

007:00:00נקיון העירעגלות/מחסור בפחים 

003:00:00נקיון העירנקיון ברחוב

000:18:00נקיון העירעבודות יזומות

003:00:00נקיון העירעשבייה במדרכה

000:06:00נקיון העירי טנדר"פינוי ע

000:01:30נקיון העירפינוי פגרים

007:00:00נקיון העירל"פניות סיור מנכ

002:00:00נקיון העירשונות

000:03:00ספורטאור דולק באולם ספורט

000:03:00ספורטגדר לא תקינה

000:02:00ספורטוונדליזם

010:00:00ספורטשונות

97:00:-00ספורטשערים ספורט

001:00:00ספורטתיקון מתקני ספורט

010:00:00ספריותשונות

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פבעיה בכביש חדש

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פבעיה במדרכה חדשה

001:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פבקשת מידע

030:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פיועץ תנועה

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פלכלוך לאחר עבודות

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פעבודת קבלנים

120:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פפניות בטיפול מתמשך

007:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פל"פניות סיור מנכ

000:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פבטווח קצר/פרוייקט בביצוע

180:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פפרוייקט נגישות

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פשונות

010:00:00עבודות חדשות-תשתיות.פתשתית חדשה

000:12:00פיקוח בניהבנייה לא חוקית

001:00:00פיקוח בניהבקשת מידע

000:12:00פיקוח בניהחריגות בנייה

180:00:00פיקוח בניהנטוש/מבנה מסוכן

180:00:00פיקוח בניהמשפטים

180:00:00פיקוח בניהנגישות לנכים



000:12:00פיקוח בניה2ידי קבלן-נזק על

000:12:00פיקוח בניהבנייה/חריגות/פיקוח

007:00:00פיקוח בניהל"פניות סיור מנכ

003:00:00פיקוח בניהשונות

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותקולטן חסר/אבן יצקת/אבן שפה

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותבור בכביש אבן משולבת

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותבור בכביש אספלט

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותבור במדרכה מרצפות גדולות

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותבור במדרכת אבן משולבת

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותבור במדרכת אספלט

001:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותקולטן/בעיה עם מכסה ביוב

030:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותהצפת מים עקב בעיה בתשתית

010:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותרסי'ניו ג-כיפת בטון

001:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותלכלוך לאחר עבודות

003:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותשבור/מכסה ביוב חסר

010:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותעבודת קבלנים

120:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותפניות בטיפול מתמשך

007:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותל"פניות סיור מנכ

010:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותשונות

002:00:00אחזקה-פיתוח תשתיותתיקון תשתית  מפיצוץ מים

021:00:00פרוייקטים/פיתוחפיתוח ועיצוב הסביבה

004:00:00פרוייקטים/פיתוחפניה ובקשת מידע

007:00:00פרוייקטים/פיתוחל"פניות סיור מנכ

180:00:00פרוייקטים/פיתוחפרוייקט נגישות

090:00:00פרוייקטים/פיתוחפרוייקטים בהקמה

010:00:00פרוייקטים/פיתוחתיקון תשתיות בגנים

002:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםבקשת מידע

007:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםריח/זיהום אוויר

007:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםריח/איכות מים/טעם במים

007:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםפיקוח על עסקים

007:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםל"פניות סיור מנכ

007:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםרעילה/פסולת מזיקה

000:23:59בדיקות מים/רישוי עסקיםרעש מבתי עסק

003:00:00בדיקות מים/רישוי עסקיםשונות

000:24:00רשות חנייהבירור על דוחות

000:24:00רשות חנייהשונות

000:02:00רשות פיקוחאכיפת מפוחים

000:02:00רשות פיקוחאכיפת עישון

000:05:00רשות פיקוחביעור רוכלות בלתי חוקית

001:00:00רשות פיקוחבקשת מידע

031:00:00רשות פיקוחקבצנים/הומלסים

004:00:00רשות פיקוחגרוטאות/הוצאת גזם

007:00:00רשות פיקוחמים/זרימת שפכים

007:00:00רשות פיקוחטיפול לפקח שבת

000:23:59רשות פיקוחמפגע מבית עסק

007:00:00רשות פיקוחמפגע מבית פרטי

000:02:00רשות פיקוחמפגעי אש

021:00:00רשות פיקוחניקוי מגרשים בבעלות

030:00:00רשות פיקוחניקוי מגרשים ללא זיהוי

007:00:00רשות פיקוחעץ פרטי מפריע



007:00:00רשות פיקוחל"פניות סיור מנכ

000:23:59רשות פיקוחפסולת בנייה

002:00:00רשות פיקוח(אכיפה)צואת כלבים

007:00:00רשות פיקוחעץ פרטי מפריע/צמחיה

000:01:00רשות פיקוחרכב חונה בגינה ציבורית

060:00:00רשות פיקוחרכב נטוש

030:00:00רשות פיקוחשונות

000:01:30רשות פיקוח תנועהאין טנדר לדוחות/אין גרר

000:01:30רשות פיקוח תנועהבקשת גרירה

003:00:00רשות פיקוח תנועהדוחות/גרירה

000:01:30רשות פיקוח תנועהדוחות חנייה

000:12:00רשות פיקוח תנועהמדחן לא תקין

007:00:00רשות פיקוח תנועהל"פניות סיור מנכ

000:01:00רשות פיקוח תנועהרכב חוסם חנייה פרטית

000:01:00רשות פיקוח תנועהרכב חוסם חניית נכה

000:01:00שיטור עירוניאדם חשוד

000:01:00שיטור עירוניאימות על דיווח מפגעים

000:01:00שיטור עירוניאלימות או אלכוהול

000:02:00שיטור עירונימטרדי רעש/הפרעת מנוחה

000:30:00שיטור עירוניח"התעללות בבע

000:01:00שיטור עירוניוונדליזם ברכוש עירייה

000:01:00שיטור עירוניהכוונת תנועה/חסימה

000:00:30שיטור עירונירכב חשוד/חפץ חשוד

000:01:00שיטור עירוניים"טיפול בשבח

000:02:00שיטור עירוניגני ילדים/מטרד מבתי ספר

000:02:00שיטור עירונימטרד מבתי עסק

000:02:00שיטור עירוניאולמי אירועים/מטרד מגני

000:02:00שיטור עירונימטרד מגנים ציבוריים

000:02:00שיטור עירונימטרד ממבנה נטוש

000:00:15שיטור עירוניתאונות דרכים

002:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהדרישת טרקטורים

003:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהדרישת מנוף עירייה

014:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהנזק מקבלן

010:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהנקוי מגרשים

007:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהבוץ/סחף חול

003:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהערימת גזם חסומה

002:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהפינוי גזם

030:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהפינוי פסולת בנייה

007:00:00שינוע לוגיסטיקה צמהל"פניות סיור מנכ

001:00:00תחום מחזורניקוי/פינוי-דחסן

003:00:00תחום מחזורחוסר/פגומה-מכולה

002:00:00תחום מחזורמכולת אשפה

003:00:00תחום מחזור(כתום)מתקן מחזור אריזות

007:00:00תחום מחזורמתקן מחזור בקבוקים

003:00:00תחום מחזור(סגול)מתקן מחזור זכוכית

002:00:00תחום מחזורמתקן מחזור קרטונים

004:00:00תחום מחזור(כחול)מתקן מיחזור נייר

000:00:00תחום מחזורמתקן פסולת אלקטרונית

015:00:00תחום מחזורנזק מקבלן

014:00:00תחום מחזורחוסר/פגום-פח מוטמן



002:00:00תחום מחזורניקוי/פינוי -פח מוטמן

002:00:00תחום מחזורפינוי מתקני טקסטיל

007:00:00תחום מחזורל"פניות סיור מנכ

005:00:00תחנת שינוע מעברעגלה פגומה

007:00:00תחנת שינוע מעברל"פניות סיור מנכ

030:00:00תחנת שינוע מעבראסור לזרוק פסולת-שילוט

007:00:00תחנת שינוע מעברתיקון פח דקורטיבי

001:00:00תנועהבקשת מידע

000:12:00תנועהגבשושיות האטה

015:00:00תנועהגדר הפרדה

000:12:00תנועההדבקת מודעות

000:12:00תנועההסדרי תנועה כלליים

000:00:00תנועההצבת שילוט לא חוקי

000:12:00תנועהחצים מעל רמזורים

001:00:00תנועהטיפול בדוחות

000:12:00תנועהמדחן לא תקין

008:00:00תנועה(מאושרים)מעקה בטיחות 

001:00:00תנועהמעקה פיראטי

010:00:00תנועהמראה פנורמית

045:00:00תנועהסימני דרך

008:00:00תנועה(מאושרים)עמודי מחסום 

007:00:00תנועהל"פניות סיור מנכ

080:00:00תנועהפרוייקט נגישות

000:12:00תנועהרמזורים

000:12:00תנועהרמזורים הולכי רגל

010:00:00תנועהשונות

003:00:00תנועהשילוט לא חוקי

010:00:00תנועהשלטים

008:00:00תנועהתחזוקת תחנות אוטובוס

006:00:00תנועהתכנון זמנים לרמזורים

004:00:00תנועהתמרורים


