


:חזון האגףחזון האגףחזון האגףחזון האגף
, כבישים נקיים, ומתוחזקת היטב, מועצה אזורית מטה יהודה מטופחת•

.סביבה נקייה, מדרכות נקיות

.שלטים בישובים, מתוחזקות–חשמל , מערכות של ביוב•

מניעת (מחזור מירב הפסולת , הקטנת כמות פסולת המועברת להטמנה •
).פליטת גזי חממה

)מעבר לייצור אנרגיה סולארית(מניעת בזבוז מים ואנרגיה •

2010תוכנית עבודה לשנת 

)מעבר לייצור אנרגיה סולארית(מניעת בזבוז מים ואנרגיה •

.חיסונם ומניעת שוטטות בעלי חיים, טיפול בכלבים•

.ח מתוחזקים היטב"גני ילדים ומוס•

.י אכיפה ופיקוח"מניעת זיהום הסביבה ע•



במרכזים תהייה הפרדה של  . בניית מרכזי מחזור בישובי המועצה•
.קרטון וסוללות, עיתון, נייר, בקבוקי פלסטיק: כגון, פסולת

.איסוף הגזם  והובלתו לריסוק, בניית מרכזי איסוף גזם בישובים•

.רכישת קומפוסטרים וחלוקתם בגני ילדים ובמוסדות חינוך •

.רכישת קומפוסטרים ביתיים וחלוקתם לתושבים•

.פיקוח ומעקב אחר השימוש בקומפוסטרים          

ידריך ויעקוב אחר  הפרדת , שילמד) פרוייקטור(קליטת עובד •
פ עם אגף למינהל  "בשת(הפסולת ושימוש נכון בקומפוסטרים 

).החינוך).החינוך

הגברת הפיקוח על חוקי עזר של המועצה         •

מניעת זיהום מים, מניעת השלכת פסולת•

.'מניעת מטרדים של גרוטאות רכב וכו•



ריכוז ושמירת ,פ חוק הניקיון"קורסים להכשרת מתנדבים לפיקוח ע•

.קשר עם מאגר המתנדבים והשתלמויות תקופתיות

"  קיימות ואיכות סביבה"קורסים לאוכלוסייה בישובי המועצה בנושא •

.לצורך הטמעת המודעות לשמירה על הסביבה

.שילוט בכניסות לישובי המועצה•

י הפרדה  "ע, ישובים למשטר טיפול בפסולת' ליווי והכנסת ישוב או מס•

שימוש בו והקטנת כמות הפסולת להטמנה  , הכנת קומפוסט, במקור

.מהישוב.מהישוב

.הכוונה וסיוע לתושבי המועצה לעידן השימוש בחשמל סולארי•

מיני מזיקים ותוואי  , הדברת גני ילדים ומוסדות חינוך נגד חרקים•

.התהלוכה



אבי יצחק–תברואה ופיקוח 

תברואה•

:יעוד המחלקה •

.והעלאת רמת איכות הסביבה באזור, שמירה על ניקיונה, שיפור חזות הרשות•

:מטלות ותחומי אחריות עיקריים •

.לשיפור חזות הרשות ושמירה ניקיונה, אחריות לתכנון תוכנית עבודה שנתיות ורב שנתיות•

.בישובי המועצה ובמרחב שבתחום הרשות, שוטפות, אחריות לביצוע עבודות ניקיון•

.פינוי אשפה•

.גזם•

.מזבלות פיראטיות• .מזבלות פיראטיות•

.אחריות להשמדה והדברת מזיקים•

.ניהול צוות עובדים •

.לפינוי אשפה מהישובים ומאתרים במרחב המועצה, ניהול ופיקוח על קבלני משנה •

כגון  , בניהולים בתחומים שונים, פיקוח על ביצוע פעולות שמעוגנות בתקנות חוקי עזר •
.ביקורות בישובים בחצרות ואתרי אשפה פיראטיים

.מול משרד הבריאות –דגימות מים  •



אבי יפתחי  - מחלקת חשמל 

בבניין  , טיפול באחזקה שוטפת של מערכת החשמל בישובי המועצה•
.המועצה ובמוסדות חינוך

.טיפול במערכת תאורת הבטחון בישובי קו התפר•

.בהתאם  לצורך, הוספת עמודים וגופי תאורה לישובים•

.פיקוח של מערכות התאורה בשכונות החדשות•

.הקמת מכרזים לביצוע עבודות חשמל•

.ביצוע מערכת חשמל לאירועים מועצתיים בפרט ובכלל• .ביצוע מערכת חשמל לאירועים מועצתיים בפרט ובכלל•

.מתן ייעוץ והכוונה לכל מחלקות המועצה בנושא חשמל•

המסונפים למטה , פגישות ותיאומים מול חברת חשמל, ביצוע מטלות•
.יהודה

עקב פגעי  , נתינת שירותים דחופים לקריאות למפגעים בטיחותיים•
.'שריפות וכו, מזג האוויר



ר עמוס ברזילי"ד–מחלקה וטרינרית

.טיפול וחיסון כל הכלבים במטה יהודה•

.חיסון חתולים למי שמעוניין•

שחרורם , חיסונם, טיפול בהם, לכידת כלבים משוטטים ברחבי המועצה•
.או הרדמתם/ו

.י ביצוע בדיקות משנה"פיקוח מוצרים מן החי ע •

.ביקורת ופיקוח בעסקי מזון• .ביקורת ופיקוח בעסקי מזון•

.הפעלת תחנת הסגר ממשלתית ברשות •



צמח עידו  –כבישים מנהל המחלקה + מחלקת אחזקת ביוב 

.אחזקה שוטפת של מערכת הביוב•

.או פגומים/החלפת קטעי תאי ביוב ישנים ו•

.תיקון בורות, אחזקה שוטפת של כבישים ומדרכות•

.טיפול וגיזום עצים המסכנים את התנועה בכבישים•

.ח"כריתת עצים מסוכנים בישובים ובמוס••

.ביצוע מטלות נדרשות לאגפים השונים במועצה•



נח יצחק–ח "י ומוס"המחלקה לאחזקת גנ

.אחזקה שוטפת של גני הילדים•

.ופיקוח על אבות הבית,  סיוע באחזקה שוטפת לאבות הבית בבתי הספר•

.ולכל האגפים  במועצה בכלל, ה בפרט"סיוע למחלקות באגף שפ•



משה דוד–רישוי עסקים 

רישוי עסקים•

.אחראי לקבלת בקשות לרישוי עסקים חדשים•

בדיקת בקשות לרישוי מבחינת עמדתן במפרט דרישות טכניות וקיום כל •
.האישורים והמסמכים הנדרשים

בתיאום , אחריות לבחינת בקשות לאישור הבקשות העומדות בקריטריונים לרישוי•
:עם גורמים מאשרים נוספים

.משרד הבריאות. א .משרד הבריאות. א

וועדה לבנין ערים. ב•
.משטרה. ג
.כיבוי אש. ד

.טיפול אדמיניסטרטיבי במתן היתרי רישוי עסקים בהתאם לתקנות וחוקי העזר•

.ניהול קובץ עסקים מורשים ברשות•

.פועל נגד עסקים בלתי מורשים בהתאם לנהלים עם היועץ המשפטי•

.אגרות ובקרה, טיפול בנושא השילוט •



האגף לשיפור פני הכפר והסביבה מחלקת תברואה
הצעת האגף  ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

ח"ש 705,000ח"ש 276,324ח"ש 705,000משכורות711-110

₪ 28,000-₪ 48-547-6528,000רכב  711-530

₪ 46,000-₪ 48-547-6546,000רכב  711-531

₪ 46,000ח"ש 22,736ח"ש 48-546-5646,000רכב 711-532

₪  ₪27,000 ₪6,193 48-546-5627,000רכב 711-533

ח"ש ₪28,000  9,340שח 41-934-6328,000רכב 711-534

₪  ₪40,000  ₪19,607 41-934-6340,000רכב 711-535

₪0  33-086-51014,961רכב 711-536

₪  ₪40,000  ₪13,584  96-302-2840,000רכב 711-538

 ₪ ₪40,000  ₪13,195  96-312-2840,000רכב 711-539

₪ ₪20,000 ₪18,070  20,000משרדיות711-560

₪  ₪30,000 ₪28,740  30,000הוצאות שונות711-780

₪  ₪40,000 ₪32,232 24-468-7040,000רכב 7111-532

₪  ₪45,000  ₪21,734  18-776-6843,000רכב 7111-534



המשך מחלקת תברואה
הצעת האגף   ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

₪ ₪42,000  ₪8,191  18-776-6826,000רכב      7111-535

ח"ש ₪29,53865,000  65,000ביובית  7111-536

ח"ש 486,000292,727615,000 משכורות7123-110

₪  87,000222,026300,000משאית וולו7123-531

₪  2,0004432,000עגלה נגררת7123-532

20.6110משאית אשפה7123-534

ח"ש ₪200.000  200.000משאית גזם חדשה7123-535 ח"ש ₪200.000  200.000משאית גזם חדשה7123-535

₪  ₪5,308,000  ₪2.347.269  4.200.000פינוי אשפה7123-750

  ₪2,800,000  ₪1.150.010  1.000.000קבלנות פינוי אשפה' עב7123-752

ח"ש

₪  ₪292,000   ₪145.000   1.000.000היטל הטמנה7123-754

₪  ₪200,000  ₪58.235  200.000טיאוט ופינוי גזם7123-755



המשך מחלקת תברואה

הצעת האגף  ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

₪  ₪4.67710,000  10.000הוצאות שונות7123-781

₪  ₪20,000  ₪3.510  41-925-6320.000רכב 7133-530

₪  ₪40,000  ₪27.168  41-925-6340.000   -רכב7133-531

₪  ₪50,000  ₪8.933  96-668-2850.000רכב 7133-532

₪ ₪11,105,000  ₪5,344,000  8,570,000מחלקת תברואהכ"סה



האגף לשיפור פני הכפר והסביבה  מחלקת חשמל

הצעת תקציב  ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

₪  ₪531,000  ₪190.237  531.000משכורות743-110

₪  ₪2,000,000  ₪1.028.506  2.160.000הוצאות חשמל לישובים743-430

₪  220.000הוצאות חשמל  743-960

₪  ₪1.806.000  74-325-004.342.000רכב 743-530

₪  ₪3,000  ₪301  3.000עגלה נגררת743-531 ₪  ₪3,000  ₪301  3.000עגלה נגררת743-531

₪  ₪36,000  ₪17.793  38-457-6534.000רכב  743-532

₪  ₪52,000  ₪22.673  38-457-6544.000רכב 743-533



המשך מחלקת חשמל

הצעת האגף  ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

₪  ₪60,000  ₪25.646  60.000משאית מנוף743-534

₪  ₪30,000  ₪24.675  33-568-5030.000רכב 743-537

ח"ש ₪10,000  ₪50  10.000חומרים743-720

₪  ₪84,000  ₪46.538  84.000הוצאות שונות743-780

₪  ₪220.000  200.000הוצאות שונות743-960

₪  ₪3,026,000  1,253,000  ₪ 3,396,000כ"סה



האגף לשיפור פני הכפר והסביבה המחלקה לשירותים  

וטרינריים

הצעת תקציב  ביצוע חצי שנתי2010תקציב שםסעיף תקציבי

2011לשנת 

הערות

 ₪ ₪900,000  ₪365.465  780.000משכורות7141-110

₪  ₪36,000  ₪12.942  56-338-2936.000רכב 7141-533

 ₪ ₪50.000  50.000הוצאות שונות7141-780

₪  ₪60,000   ₪5.220  60.000הוצאות שונות7141-781

₪   ₪30,000  ₪9.627  30.000חומרים7143-720

₪  ₪25,000  ₪22.320  25.000עבודות קבלניות7143-750

₪  ₪296,000  ₪295.000  296.000איכות הסביבה' השתת769-985

₪  ₪300,000  ₪307.073  300.000סל שירותים7153-810

₪  ₪100,000  ₪17.430   100.000הדברה7153-753

וטרינרישירות  כ "סה

₪  1,397,000ח"ש ₪703,000  1,277.000



האגף לשיפור פני הכפר והסביבה מחלקת ביוב

ביצוע חצי  2010תקציב שםסעיף תקציבי

שנתי

הצעת האגף  

2011לשנת 

הערות

₪  ₪300.000  ₪150.000  250.000עבודות קבלנות972-750

₪ ₪2,000,000 ₪1.771.220 2.000.000עבודות קבלנות972-751

₪  ₪405,000  ₪323.412  350.000הוצאות תחזוקה972-780

₪ ₪1,100,000  ₪550,000 1,100,000ש בית שמש"מט972-811

3,967,000₪1,729,000₪4,253,000₪קרן972-691

₪ 2,010,000₪791,000₪2,098,000ריבית972-692

₪ 1,980,000₪879,000₪1,800,000הצמדה972-693



האגף לשיפור פני הכפר והסביבה אחזקת גני ילדים

ביצוע חצי  2010תקציב שםסעיף תקציבי

שנתי

הערותיתרת תקציב

₪  ₪30.757 ₪251.000 281.000אחזקת גני ילדים8122-420

202,000 ₪197,000 ₪414,000 ₪



!תודה על ההקשבה

יוסי משה

ראש המועצה/ס•

ומנהל האגף לשיפור•

)ה"שפ(פני הכפר והסביבה •


