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  המקומייםעדים ואצילת סמכויות המועצה לו

 7201לשנת 

 

  : יםיישובל
אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, כפר עזה, נחל עוז, 

 .מפלסים, ניר עם, רוחמה

   ."האצילה חלה בשטח המוגדר בתוך "הקו הכחול 
 פעילויות המבוצעות ע"י המועצה המואצלות אינן כוללות   תכל הסמכויו

 ובמימונה.
 
 

 תשתיות
 .יישובת בות הביוב הציבוריופיתוח ותחזוקה של מערכ -
 

 מבנים ומתקני ציבור
, כולל חשמל, תוך עמידה בכל דרישות הבטיחות תחזוקת המבנים והמתקנים הציבוריים -

 תיקונים וציוד.
 

 גינון ציבורי
 תחזוקה ופיתוח של הגינון הציבורי. -
 

 תאורת רחובות
 ., תוך עמידה בכל דרישות הבטיחותיישובובחצר התחזוקת מערכת התאורה לרחובות  -
 

 וניקוז , תעבורה כבישים
 .תיקונים של הכבישים וניקוז -
 . בטיחות בתעבורה -
 

 תברואה
 .יישובוניקיון הכבישים בתוך ה  טאטוא -
 פינוי פסולת, למעט פסולת ביתית.  -
 .מיםהדברת מזיקים ומכרס -
 .הדברת עשבים -
 

 חינוך
 .ומעונות יום בהגן טרום חו ,הפעלת גן חובה -
 יבחר לקיים במסגרת מוניציפלית. יישובהאחרות, שהמשלים הפעלת מערכות חינוך  -
 .פעילויות לילדים ולנוער -
 .)אם היא חלק ממערכת החינוך הלא פורמאלית( אחזקת משק חי -
 .קת מגרשי המשחקים ומתקני המשחקיםאחז -

לרבות עמידה בכל הוראות הדין והרשויות המוסמכות, ביצוע כל אלה תוך עמידה ב
 .דרישות הבטיחות
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 תרבות וספורט
 ייזום והפעלת פעולות תרבות וספורט למעט פעולות שמבוצעות ע"י המועצה ובמימונה. -
 .לא חובה( –)ארכיון  יישוביה והארכיון ביהפעלה ותחזוקה של הספר -
 .יישובוקה של מתקני הספורט בהפעלה ותחז -

והרשויות המוסמכות, לרבות עמידה בכל  ביצוע כל אלה תוך עמידה בהוראות הדין
 דרישות הבטיחות.

 
 ביטחון

 תחזוקה של מרכיבי הביטחון ומקלטים ציבוריים. -
 י.יישובהפעלת צוות חירום י -
 .יישובטחונית בישמירה ב -
 

 שירותים נוספים
 . יישובהפעלה ותחזוקה של בית העלמין ב -
 (.בית כנסת פעילביישובים בהם יש ) יישובהפעלה ותחזוקה של בית הכנסת ב -
 הפעלת שירותי בריאות חרום. -
 

 רווחת הקהילה
, למעט עניינים שקידומם יבוצע ע"י המועצה לפי יישובקידום העניינים החברתיים ב -

 החלטתה ובמימונה.
 

 כללי
כל הפעולות יתבצעו תוך שמירה על כללי המנהל התקין במלואם ובהקפדה מלאה על 

 דרישות וכללי הבטיחות.


