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המחלקה נותנת שירותים במספר תחומים:
 .1תחום הפסולת כולל פסולת למיחזור:
 לא כולל פסולת גושית וגזם בהם היישוב אחראי לטפל לפי צו האצלת הסמכויות (טבלת חלוקת הסמכויות בין המועצה לבין הועד המקומי,אשר משתנה בין כל מועצה).
 .2תחום פיקוח והדברת מזיקים:
 מכרסמים ,חרקים ,יונקים ועוד. טיפול אינטנסיבי ביתושים ,בעונה .לא כולל הדברה בחצרות פרטיות ומבני ציבור של היישוב. .3תחום המים:
 תיקון פיצוצי מים ב  4יישובים :בת חפר ,שושנת העמקים ,צוקי ים ובת חן. בדיקות מי שתיה קבועות בפיקוח משרד הבריאות ,בדיקות מי ים בפיקוח משרד הבריאות. טיפול בבקשות תושבים להנחה בתשלום מים גבוה עקב נזילות. .4ריסוס עשבייה:
 קיץ וחורף .שירות המועצה ליישובים בתיאום מראש בעזרת טופס הרשמה נילווה שנשלח מבעוד מועדלמזכירויות.
 .5תחום ניקיון חופי הים הלא מוכרזים:
 שלושה חופים הממוקמים בין שלושת החופים המוכרזים (בית ינאי ,מכמורת ונעורים). .6מפגעים סביבתיים:
 טיפול על פי אירוע ,בשיתוף מחלקת פיקוח רב תכליתי ואיגוד ערים שרון כרמל. .7חינוך ירוק:
 בכל גני הילדים ,בתי הספר ,נוער ,קהילה. .8מיזמים לשמירת טבע:
 בשיתוף קבוצות פעילים ירוקים. .9מצב חירום:
 המחלקה נותנת מענה מקצועי כנדרש בכל זמן חירום במסגרת מכלול לוגיסטיקה בחירום .בתיאום עם היישובים.פירוט:
 .1תחום הפסולת :כולל איסוף אשפה ביישובים ובשטחים פתוחים:
א .מצבת פחים לבתים :כל  2משפחות עד  10נפשות שותפות בפח ירוק  240ליטר לפסולת הטמנה  +פח כתום  360ליטר
לפסולת אריזות למיחזור .לכל משפחה פח  47ליטר חום לפסולת אורגנית  /קומפוסטר  300ליטר בסיבסוד 50%
על ידי המועצה.
ב .בקשות חריגות לפחים ירוקים :תוספת פח  /הגדלת פח :תינוק  /סיעודי עם טיטולים ,מספר נפשות השותפות בפח הוא
מעל  ,10מרחק גדול בין המשפחות שאמורות לחלוק פח או בעיית נגישות מוצדקת
אחרת ,אדם נכה שמצבו מצריך הפרדת הפח מהשכנים ,מקרה חריג של סכסוך שכנים באופן שלא ניתן
לצרפם כשותפים בפח.
ג .פחים ציבוריים ביישוב :מבני ציבור ,גני שעשועים ,מגרשי ספורט ,אינם משלמים ארנונה ולכן לא זכאים לשירותים
כולל לא פינוי אשפה .מבני הציבור ביישובים מחוייבים על פינוי האשפה חודש בחודשו דרך הנהלת חשבונות.
ד .תוספת פחים בתשלום :יישוב  /תושב המבקשים פח ירוק נוסף בתשלום נדרשים לשלוח הודעה בכתב למחלקת א .סביבה.
בקשת תושב דורשת אישור מזכירות היישוב שהמועצה תחייב את היישוב בכל חודש והיישוב יחייב את התושב.
פח כתום וחום :לא ניתן לקבל תוספת למעט מקרים חריגים אשר נמצאה הצדקה לכך.
ג .פינוי אשפה לאבלים בימי השבעה :הודעת מזכירות היישוב  /המשפחה האבלה  /מי מטעמה – הצבת  360ליטר נוסף
ו /או פינוי נוסף לפח הקיים  /תוספת פינויים  /יותר מפח אחד נוסף ,על פי הצורך.
ד .מרכז יישובי להפרדת פסולת למיחזור :מכיל כלובים ייעודיים לכל הפסולת שלא נכנסת לפחים הביתיים (ירוק ,חום ,כתום).
תכנית פינויים קבועה  +ניקיון עם משאית מנוף אחת לחודש ופינוי פסולת שאינה ייעודית והושלכה לכלובים אלו.
מצלמות פיקוח ובקרה בסיוע תקציבי של המועצה וכן סיוע בצפייה עם זיהוי מקרה לכלוך  /וונדליזם בשטח האתר.
הניקיון באחריות היישובים אשר מתוגמלים בסך של  ₪ 600לרבעון לכל מרכז הפרדה למיחזור .עגלת הפרדה למיחזור
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של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עוברת במרכזי ההפרדה למיחזור ביישובים בתיאום והודעה מראש למזכירויות.
ה .חגים – תכנית פינוי אשפה :לקראת כל חג בו יש לערוך שינוי בימי הפינוי עקב יום שבתון ,המועצה שולחת הודעה מפורטת
למזכירויות היישובים עבור פרסום לתושבים .פסח – תיגבור פינוי אשפה לפני ואחרי ערב חג.
ו .אירועים – פינוי פסולת :אירוע ביישוב  /אירוע פרטי של תושב – מפיק האירוע נדרש לדאוג מבעוד מועד לפינוי
הפסולת באופן עצמאי מול קבלן.
ז .פסולת גושית (רהיטים ,חפצים )...וגזם :באחריות וועד היישוב לתת שירותי פינוי לתושבים ,במסגרת צו האצלת
סמכויות.
ח .פסולת בשטחי תיירות :פינוי קבוע מתבצע בחופי הים הלא מוכרזים ,נחל אלכסנדר ,אגמון חפר ועוד.
ט .פסולת בשטחים פתוחים :עם זיהוי המפגע פקח מחלקת פיקוח רב תכליתי מגיע למקום ומאתר את בעל השטח.
מחוייבות בעל השטח לפנות את המפגע .במידה ובעל השטח הינו המועצה ,המועצה מפנה את המפגע.
 .2תחום פיקוח הדברת מזיקים :כל סוגי המזיקים בתחום המוניציפלי:
א .פיקוח הדברת מזיקים אינו כולל הדברה בחצרות פרטיות ומבני ציבור של היישוב ,אינו כולל פיקוח הדברת מזיקים
בחקלאות הפוגעים ביבולים.
ב .פיקוח בשטחים החקלאיים ועל החקלאים שיבצעו פעולות מונעות  /ממזערות הופעת מזיקים כגון מכרסמים ,זבובים וכד'.
ג .פיקוח בשטחי היישובים  -בחצרות פרטיות ומבני ציבור ,למיזעור  /מניעת הופעת מזיקים כגון מכרסמים ,חרקים (זבובים,
יתושים )...ועוד .איתור בעיקר בעזרת תלונות תושבים והגדת פקח הדברה לאיתור המפגע והסבר על טיפול מונע לתושב.
ד .הדברת מזיקים במוסדות חינוך ומבני המועצה מתבצעת על ידי מדביר עצמאי מוסמך אשר נבחר במכרז ויכול לתת מענה גם
ליישובים בהתקשרות ישירה איתו על בסיס תנאי המכרז.
ה .פינוי פגרים בשטח ציבורי מתבצע על ידי פקח הדברות של המועצה .פגר בשטח פרטי יפונה על ידי התושב.
ו .יתושים – המועצה נערכת לקראת העונה כבר מחודש פברואר בכל שנה .תחילת ההיערכות הינה בפרסום לתושבים דרך
מזכירויות היישובים ,על האמצעים בהם עליהם לנקוט למיזעור המטרד .מחודש מרץ המועצה מבצעת פרסום והסברה
באופן רציף כולל סיורים בשטחי היישובים לאיתור מקומות דגירה של יתושים והסברה על ביצוע טיפול מונע .בתעלות ניקוז
ביישובים המועצה מבצעת ריסוס עם חומר ביולוגי לא רעיל ,לטיפול מנע בדגירת היתושים .ערוצי נחלים ותעלות ניקוז מחוץ
ליישובים – טיפול באחריות איגוד ערים לתברואה בפיקוח המועצה.
 .3תחום מים :מחולק בין אחריות המועצה לאחריות היישוב:
א .אחריות על מערכת המים ותיקון פיצוצי מים ב  4יישובים :בת חפר ,שושנת העמקים ,צוקי ים ,בת חן .שאר היישובים מעסיקים
אחראי מים ביישוב והאחריות בנושאי המים הינה של היישוב.
ב .בדיקות מי שתיה קבועות מבוצעות על ידי אחראי מים במועצה ובפיקוח משרד הבריאות .כנ"ל בדיקות מי ים בפיקוח משרד הבריאות.
ג .טיפול בבקשות תושבים להנחה בתשלום מים גבוה עקב נזילות .התושב יגיש מכתב בקשה ופרטים נילווים לטיפול אחראי המים במועצה מול
מחלקת גביה.
ד .מים בחירום :המועצה מספקת מים בחירום לכל יישוביה וגופי הסמך .בכל יישוב אחראי המים ימנה נהג ורכב מתאים לגרירת עוקב מים
מנקודת ממחסן החירום של המועצה ביכון .על היישוב להיות ערוך לחלוקת מים במקום מרכזי ביישוב .תרגילי מוכנות לחירום מתבצעים
בתיאום עם היישובים.
 .4ריסוס עשבייה :קיץ וחורף.
שירות המועצה ליישובים בתיאום מראש בעזרת טופס הרשמה נילווה שנשלח מבעוד מועד למזכירויות.
יישוב המעוניין לבצע ריסוס עשביה עצמאי ולקבל זיכוי על פי זכאותו ,יפנה למועצה לתיאום והנחיות.
 .5תחום ניקיון חופי הים הלא מוכרזים:
 3חופים הממוקמים בין  3החופים המוכרזים .ניקיון קיץ על ידי קבלן מטעם המועצה –  3פעמים בשבוע .ניקיון חורף –  1לשבוע.
 .6מפגעים סביבתיים:
טיפול על פי אירוע ,בשיתוף מחלקת פיקוח רב תכליתי ואיגוד ערים שרון כרמל .יש לדווח למוקד אשר מודיע מידית לבעלי התפקיד.
 .7חינוך ירוק :כולל את כל גני הילדים ,בתי הספר ,נוער ,קהילה:
תקציב מכובד וצבוע חינוך ירוק יועד לנושא חשוב זה ממהלך החיסכון שנוצר בזכות ההפרדה למיחזור והישגיה במועצה .מדריכות
מקצועיות מבצעות הטמעה ירוקה מגוונת.
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כ –  80גני ילדים (המספר משתנה מדי שנה) 15 ,בתי ספר ,סניפי הנוער ,היישובים (בשיתוף שלוחות המרכז הקהילתי) ,אירועי מועצה
(צעדת עמק חפר ,פסטיבל גשרים בנחל).
 .8מיזמים שמירת טבע :בשיתוף קבוצות פעילים ירוקים:
א .נחל אלכסנדר בהובלת נאמני נחל אלכסנדר.
ב .חוות הנוי בהובלת פעילי חוות הנוי.
ג .חורשות אקולוגיות קהילתיות בשיתוף מספר יישובים אשר נרתמו למיזם וזכו לקבל מהמועצה תקציב וליווי מקצועי.
ד .שלוליות חורף בהובלת פעילי שלוליות חורף ובשיתוף מספר יישובים אשר נרתמו למיזם וזכו לקבל מהמועצה תקציב וליווי מקצועי.
ה .משמר החוף הכולל קבוצת פעילים המסייעים למועצה בפעילות פיקוח ושמירה על ערך חופי הים.
ו .מיזמים תקופתיים בהלימה למאבקים כגון בהקשר למתקן הגז ,שדה תעופה...
 .9מצב חירום :מכלול לוגיסטיקה:
המחלקה ,כחלק ממכלול לוגיסטיקה בחירום ,נותנת מענה מקצועי כנדרש בכל זמן חירום במסגרת מכלול לוגיסטיקה בחירום.
בתיאום עם פיקוד העורף ,רח"ל ,מטה חירום במועצה בראשות ראש המועצה והיישובים.
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