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 שירותים מוניציפאליים
 

 תברואה ואיכות סביבה

חלק מהשירותים בשיתוף ובתיאום , אחריות על שמירת איכות הסביבה במרחב המועצה
 .עם היישובים

 .מתבצע בכל יישובי המועצה פעמיים בשבוע: פינוי אשפה ביתית
 .במוסדותיה ובעסקים, פעמים בשבוע במתקני המועצה 3מבוצע : פינוי אשפה מוסדית

התברואה מבצעת הדברות ברחבי הישובים כנגד מזיקים לאדם במסגרת ' מח: הדברה
הדברת יתושים בבריכות חימצון , הדברת תיקנים בבורות ביוב, הדברת עשבי קיץ וחורף

הדברת תהלוכן האורן והדברות פרטיות , הדברת מכרסמים, ובמקורות דגירה שונים
 .בתשלום

ה לישובים ולתושבים בתחום הטיפול המונע במפגעי ייעוץ והדרכ: יעוץ הדרכה ומניעה
 .תברואה

 .ניהול ופיקוח על איכות השירות של החברה הקבלנית המבצעת :שירותי ביוב
תברואה לבצע דיגום בקטריולוגי אחת לחודש בכל ' באחריותה של מח :דיגום מים

 .י הנחיית משרד הבריאות"עפ, ישוב לבדיקת איכות מי השתייה
מכרז . פיקוח וניהול קבוע של איכות מי הרחצה בבריכות בישובים :בריכות שחיה

. רכישת חומרים באופן מרוכז ובעלויות מופחתות. לתפעול והחזקת בריכות השחייה
 .הכוונה וטיפול מול משרד הבריאות לפי הצורך, ייעוץ

  .י מכונת טיאוט ייעודית"ביצוע טיאוט כבישים בישובים אחת לחודש ע :טיאוט כבישים
 .שירות  זה הינו שירות חדש במועצה המתרחב עם בניית מדרכות וספי כביש

 .לישובים לפי דרישה( בובקט)מתן שירותי מחפרון  :שירותי מחפרון

 
 וטרינריה 

וטרינר רשותי מוסמך  שבתחום טיפולו מגוון תחומים הנוגעים לבריאות בעלי החיים 
 .ובריאות הציבור

 .נגד מחלת הכלבת מתן חיסון :בריאות בעלי חיים
 .פיקוח במשקי החי והבשר בתוך הישובים :פיקוח

המועצה מעסיקה לוכד כלבים מורשה שתפקידו לכידה  :לכידת כלבים משוטטים
 .והסגרה של כלבים משוטטים והסגרם בתחנת הסגר מפוקחת ומאושרת

המועצה מבצעת אחת לשנה מבצעי עיקור וסירוס חתולים  :עיקור וסירוס חתולים
 .י החוק"טטים ברחבי הישובים עפמשו

 

 גינון ותחזוקה

 .גינון מקצועית העוסקת בטיפוח הנוי באתרים השונים שבתחום המועצה ' במועצה מח
ומוסדות , גינות ציבוריות, תחזוקה שוטפת של המתחמים האזוריים: תחזוקת אתרים

 .ציבוריים 
תכנון וליווי לרכזי הגינון המועצה מעסיקה יועץ  גינון המעניק שירותי  :ליווי מקצועי

 .בישובים
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 מחזור והפרדת פסולת

 . בשער הנגב קיים מערך נרחב של טיפול והפרדת פסולת בישובים
 : בהם, בשנה האחרונה מערך זה שודרג והורחב לתחומים נוספים: הפרדת פסולת
אזורי לאיסוף  באיבים הוקם מרכז. זכוכית וטקסטיל, מתכת, קרטון, נייר, מחזור בקבוקים

 .מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני שיצא מכלל שימוש
המועצה גיבשה תכנית אב להפרדת הפסולת הביתית בין  זרם יבש : פסולת ביתית

 .המועצה לקראת יישום התכנית ביישובי המועצה. לזרם רטוב
 

 רישוי עסקים

 .ועצהרישוי עסקים מטפלת בעסקים המצויים והפועלים בתחום השיפוט של המ' מח
, סיוע והדרכה לציבור בעלי העסקים בשלבי הקמת העסק החדש  :ליווי והכוונה

והשלמת האישורים . י משרדי הממשלה השונים"עמידה בסטנדרטים הנדרשים ע
 .הנדרשים עד לקבלת הרישיון עסק

 

 אכיפת חוקי עזר ותביעה רשותית
, חון הציבורלמועצה מערך של חוקי עזר ותביעה רשותית שמטרתם שמירה על בט

 .רווחתו ועל איכות החיים
המסדירים את כללי ודרכי ההתנהלות של כל הגורמים , מכלול של חוקי עזר :חוקי עזר

אחזקת : ביניהם, החוקים מכסים מגוון תחומים. הפועלים בשטח הרשות ובתוך היישובים
הסדרת השמירה , שמירה על איכות הסביבה, הריסת מבנים מסוכנים, בעלי חיים

 .ישובים ועודב
יישום ואכיפה , במועצה פועלת תובעת רשותית המופקדת על ניסוח :תביעה רשותית

במטרה להכין , בוצע ריענון ועדכון של נוסח החוקים 3103במהלך שנת . של חוקי העזר
 .את הקרקע לפיקוח ואכיפה של יישומם באמצעות הטלת קנסות והגשת תביעות

 

 שירותי דת
 .שירותי דת לתושב לפי דרישההמחלקה מציעה מגוון 

עריכת חופה וקידושין סיוע , רווקות. הוצאת ת, רישום לנישואים :נישואים וקיום טקסים
 .לקיום ברית מילה ופדיון הבן ועוד

 .סיוע לישובים בהן יש בית כנסת  :בתי כנסת
 .למפעלים ולמוסדות, לחדרי אוכל, השירות מוענק למטבחים :מתן אישורי כשרות

 .עריכת הסכם גירושים וסיוע בעת הצורך בבית הדין הרבני, גישור בין בני זוג :םגירושי
ביקור בגני ילדים ובבתי ספר לקראת חגים , שיעורים לבני מצוה: חינוך וקהילה

 .שיעורי תלמוד לציבור הרחב, ומועדים
 .סיוע בארגון לוויות: בתי עלמין

 
 

                                                               
  
 
 

 
 


