
 
 

 

 

 

 

 .עלינו לטובה ההבא עונת החורףשמחים להביא בפניכם דף המלצות לקראת 
 .על פי צורכי הישובוהדברים המובאים הנם בגדר המלצות בלבד והנם לשיקול דעתכם 

 באמצעים המקובלים אצלכם בישוב.  להעביר את המידע המתאים לתושבים מומלץ
 מחלקת יישובי העמק.צוות   ,חורף גשום ומבורךבברכת 

    

 

 

 

 

 

יים מומלץ לבצע הכנות בסיסיות בשטחים הציבורובהתאם לצורך עונת הגשמים,  לקראת
 :ובמבנים הציבוריים של הישוב

 

 -כבישים, מדרכות וניקוז

  טיפול בבורות בכבישים 
  שקיעת אבני מדרך 
 פיזור מצעים בשולי הכבישים 
  מעשביה, לכלוך ועוד( ומעבירי מים תעלות ניקוז פתוחותניקוי( 
 .ניקוי וניקוז קולטני מים בצידי המדרכות 

 

יש לבדוק שיפועים מהמבנה כלפי חוץ למניעת הצטברות מים  –מקלטים ומרתפים 

 .המבנהוהצפת 

לקראת החורף מומלץ לסרוק את כל הגגות, לנקות את – בגגות מבני ציבורטיפול 

בעיקר )פסולת  העלים שהצטברו מהקיץ ותקופת השלכת, לנקות מרזבים מהצטברות

 .(של עלים

אם כל הממומלץ לערוך סיור ברחבי הישוב ולבדוק  - שילוט ועמודי תמרורים

מאובטחים ומחוזקים וכל הברגים קיימים. מומלץ גם לבדוק האם כל התמרורים 

לדאוג להשלים את התמרורים ו התמרורים הוצבו כדין על פי תכנית תנועה מאושרת,

 חסרים לצורך בטיחות תנועת הרכבים.ה

  –דף מידע לוועדים מקומיים 

 2019-2020 לחורףהיערכות 

  בתחום התחזוקה המלצות והנחיות

 מחלקת תשתיות ומבני ציבור 

 



 

 

 

 

 

 
 הדברת עשבי בר

הדברת עשבי בר בשטחי הציבור מבצעת קיימות ותברואה  איכות סביבה לקתמח

 במימון המועצה. כמות דונמים  תמוקצבישובים ימה ל אחדלכ בישובים. הפתוחים

לדאוג  ועד הישובעל  .למזכירויות הישובים נשלחוההדברה הודעות וטפסי הרשמה לביצוע 

 הנדרשים להדברה בישוב. הערכת מספר הדונמים ולצייןלשלוח את טפסי ההרשמה 

 

 מערך פינוי פסולת

בשבוע.  פעם –של פסולת אורגנית  חורף, המועצה חוזרת למתכונת פינוי נובמברחודש מהחל 

 למזכירויות הישובים להפצה לתושבים.  נמסרההודעה מפורטת 

בהזדמנות זו נדגיש כי תקן הפחים במועצה אזורית עמק חפר, מהמובילות במחזור במדינה הוא: 

נפשות,  10-פח ירוק )פסולת להטמנה( ופח כתום )מיחזור אריזות( לכל שתי משפחות המונות כ

ת מזון לפח החום ולא לפח ובנוסף פח חום )פסולת אורגנית( לכל משפחה. יש לזרוק שאריו

 הירוק.

 *9875לדיווח על כל מפגעי תברואה ואיכות סביבה יש לפנות למוקד המועצה 

 

 

 

 בגנים הציבוריים והפרטיים ננקוט במספר פעולות חיוניות:

לדלל את נוף העץ ולהקטין את  משקל הענפים כדי להימנע משבירת מומלץ  -עצים  .1

לגוזם במידת הצורך לפנות נקודות ריקבון ו יש לאתרהעץ במצב של רוח חזקה. 

  .היתר כריתה מפקיד היערות בקק"למחייבת כריתת עץ  .מומחה

בדיקת מבנה  ,עצי פרי נשירים גיזום מומלץבחודשים ינואר פברואר,  - עצי פרי נשירים .2

 העץ, פתיחת שלד העץ לאור וקיצור ענפים למניעת שבר.

עם תחילת הגשמים והפסקת ההשקיה, יעלו עשבי בר שונים, למניעה ניתן  - מדשאות .3

 חומרים מונעי נביטה המופעלים ע"י הגשם )יש גם חומר גרגירי(. בלרסס 

להתחיל בגיזום,  בחורף בתרדמה, מוצע לקטום פירות. מתחילת פברואר מוצע - ורדים .4

זרועות בגבהים משתנים, לסלק ענפי מים )חזירים(  4-8לעיצוב השיח בצורת גביע בין 

וחלקי ענף יבשים. הגיזום יעשה ליד העין ע"י יצירת חתך חלק. זה הזמן לשתילת 

  – ות הסביבהואיכהתברואה  בתחום המלצות והנחיות

 מחלקת איכות סביבה קיימות ותברואה

 

  החורף המלצות והנחיות לטיפול בגן בחודשי

  מטעם המועצה גינון ת, מפקחקרן קדם

 



ורדים בוחח את הקרע סביב הוורד. מוצע להצניע קומפוסט מפורק היטב ולת. וורדים

 ולכוון ענפים ע"י הובלה או גיזום. מטפסים לבדוק קשירות

לבדוק את כווני הזרימה של המים בגינה, לפתוח נקזים כדי לפני החורף מומלץ  – ניקוז .5

 לריקבון צמחים ועצים. שגורמתמים, הצפות  למנוע

צביעה הפטריות ועובש.  תספסלים ומתקני משחק בצבע מונעצביעת  – דומם בגן .6

הסרת  –לעיתים לצבוע שוב בקיץ. מתקני מתכת מונעת התייבשות העץ בשמש ויש 

 .צביעה וחידוש –חלודה, צביעה ושימון חלקים נעים. עמודי תאורת גן 

בחורף ניתן לבדוק צנרת ראשית ומשנית, לשטוף מסננים ולוודא תקינות  - השקיה .7

 מחשב השקיה.

 

 

 

 

 


