אגף שפ"ע )שיפור פני העיירה( – מחלקת גינון

מנהל האגף – אורי ישראל

מחלקת גינון דואגת לחזות הנופית של כפר תבור ,תוך חתירה

התקשרות דרך מוקד .106

לטיפוח ושמירה על סביבה כפרית וירוקה ושימת דגש על נגישות

פינוי גזם ואשפה:

לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים .המחלקה מקימה גינות ,צמחייה

ימים ב' ,ה' בשכונות המזרחיות מכביש 65

בכיכרות מחדשת ,משמרת ,מטפחת ומשדרגת צמחיה קבועה

ימים ג' ,ו' בשכונות המערביות לכביש 65

ועונתית.

פקס-

04-6766732

מייל – tamiisrael@walla.com

המחלקה דואגת להתאמת הצמחייה לתנאי הסביבה ולשימוש יעיל
במים .מתוך רצון לעודד תושבים לטפח את גינתם הפרטית,
המועצה מעניקה עד  2כפות אדמה לחצר הפרטית ללא עלות.
תחומי אחריות
 .1הקמת גינות בשטחים ציבוריים וכיכרות.
 .2חידוש צמחים והשלטמות.
 .3תחזוקת מערכות השקיה.
 .4איסוף פחי נוי בגנים ציבוריים.
 .5תחזוקה וטיאוט הגנים הציבוריים.
 .6ריסוס וגיזום עונתי.
 .7אספקת מכולה לתושב המעוניין לפנות גזם מחצרו הפרטית.
 .8חלוקת סכך לקראת חג סוכות.

סל שירותים
שירות

כולל
חלוקת מכולות לאיסוף גזם מגינה פרטית.

 .1פינוי גזם

גזם קטן יוכנס לשקיות גזם ויונח ליד פח
האשפה.

זמן טיפול
עד יום רביעי מכולה תסופק תוך  3ימי עבודה
מקבלת הפנייה.
ימי פינוי אשפה – שני וחמישי.
ימי הוצאה ופינוי גזם – ימים א ,ב ,ג ,ד.

גדר חיה ציבורית.
כשמדובר בגדר חיה פרטית הגובלת בשטחי
 .2גיזום גדר חיה ציבורית

מדרך אחריות התושב לגזום בעצמו .אם לא

תוך  10ימי עבודה מפניית התושב.

יעשה כך ,תבצע המועצה גיזום ותחייב את
התושב.
 .3טיפול בעץ שנפל

תוך  24שעות מקבלת הפנייה.

בשטח ציבורי.
 .4עץ ציבורי במדרכה
החורג לשטח פרטי

גיזום בהתאם לבקשת התושב

 .5תיקוני פיצוצים בקווי

 3ימי עבודה מקבלת ההודעה.

מים והשקיה ציבוריים
 .6השקיית יתר

 .7ניקוי שטחי מדרך

 .8ריצוף לא תקין

תוך  45ימי עבודה מקבלת הפנייה.

טיפול במקרה שצמחייה מושקה בכמויות מים
עודפות ומיותרות.
טיטוא מדרכות וכבישים
כל בעיית ריצוף )שבור ,מתנדנד וכו'( בגן או
בסמוך לפסי ירק

 12שעות עבודה מקבלת הפנייה.
באזור גנים ציבוריים – ניקוי אחד לשבוע.
או על פי צורך ,תוך  24שעות מפניית תושב.
 5ימי עבודה מקבלת ההודעה

