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 מדיניות  אכיפה ופיקוח מוא"ז אשכול 

 

 חזון המועצה  .1

מועצה צומחת של ישובים כפריים, בהם מתקיים חי קהילה ושירותים מקומיים ואזוריים ברמה  

 איכותית, תוך שמירה על צביון כפרי, על ייחודיות הקהילה בישוב ועל אחידות השירותים באזור. 

מועצה אשר תושביה מתפרנסים מחקלאות ומהפוטנציאל הכלכלי הגלום באזור, תוך שמירה מיטבית  

 על ערכי הטבע, הנוף, והמורשת.  

 

 מדיניות המועצה לאכיפה ופיקוח  .2

הסמכות לאכיפה על התושבים ניתנת   אכיפת חוקי העזר בשטחים מוניציפליים שבאחריות המועצה,

המשפטים, על מנת להגיע למיצוי ותוצרים של האכיפה מכוח החוקים שקבעה המדינה משרד 

 והפיקוח יש לפעול ע"פ המדיניות. 

 א. אכיפה לא בררנית ושוויונית. 

 ב. אכיפה לא פשרנית. 

 ד. חקירה על מנת להגיע לאמת. 

 ה. נקיטת כלל הפעולות המקדימות והאזהרות לרבות קנסות עד לפתיחת הליך משפטי. 

 דוברות נכונה ושקיפות. ז. פרסום חוקי עזר לתושבים ,

 

 נושאים לאכיפה ופיקוח  .3

 גידולי בעלי חיים,חקלאות,איכות סביבה.  - א. מרחב כפרי

 איכות סביבה, בריאות, גרוטאות.   תנועה,  , ניקיון,חצרות - מוניציפאליב. מרחב 

 ג. אזורי תעשייה, עסקים ומסחר. 

 

 שיתופי פעולה אזוריים ככוח אכיפה אזורי  .4

 והגנים רשות הטבע 

 נגב מערבי 

 משטרה

 מג"ב/מתמיד 

 משרד החקלאות 

 משרד איכות הסביבה 

 

 ממשקי העבודה פנים רשותיים   .5

 למחלקת אכיפה ופיקוח קיימים ממשקי עבודה עם כל מחלקות המועצה 

 הסדרת אתרי עבודה שפיכת פסולת מול קבלנים.  - א. הנדסה

 רתם.  אכיפה  ברישוי עסקים על מנת לסייע בהסד - ב. רישוי עסקים

 ממשקי עבודה מול יורי"ם וועדים.  -ג. אגף יישובים 
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 פינוי גזם, שריפות, חקלאות.  -ד. אגף איכות הסביבה

 ניהול משימות ותלונות תושבים.  -ה. מוקד 

 

 המלצה לארגון מחלקת האכיפה והפיקוח  .6

ויות הפקחים ע"י כתב מינוי מראש המועצה,  חובת  כבסיס סמכויות הפקחים יהיו מחיקוק חוק סמ ●

 הכשרה נוספת  הכשרה נדרשת,רישוי עסקים,איכות הסביבה וחניות. 

מנהל   \ פועלים תחת אגף איכות סביבה מונחים ע"י מנהלת אגף איכות סביבה  -  פקחי איכות סביבה  ●

 מחלקה באגף.  

 מנהלת רישוי עסקים. פועל תחת אגף איכות הסביבה מונחה ע"י  - פקח רישוי עסקים  ●

  , אגף הביטחוןב  באופן עצמאי  פועל –ייעודית  מחלקת פיקוח  ה של עד להקמת –  פקח רב תכליתי ●

 מונחה ע"י סגן מנהל אגף הביטחון 

   סמכויות משלימות  - כלל הפקחים יעבדו בשיתוף פעולה סנכרון וגיבוי  ●

 תחת ממונה ישיר. האפשרות לאחד את הפקחים לידי מחלקת פיקוח תיבחן  – לאחר שנה  ●

 

 אמצעים  .7

 רכב ומיתוג  . א

 ב. מסופונים להטלת התראות קנסות. 

 ג. ביגוד אחיד לייצוגיות. 

 ד. אמצעי קשר. 

 ה. מצלמות לתיעוד. 

 

 תוכנית העבודה   .8

 איכות הסביבה חקלאות,בריאות,   -תתחלק ע"פ נושאי הליבה במועצה השנתית  תוכנית העבודה  . א

 וגרוטאות. רישוי עסקים, גזם פסולת גושית 

והצרכים שיעלו מהשטח     יעדים ומטרות ודגשים ינתנו מרבעון לרבעון בהתאם להתקדמות המשימות . ב

) תקופת שריפות, פסטיבלים ואירועים, ניקיון ישובים לפני    והמאמצים שהמועצה תמצא לנכון לרכז

 חגים, מבצעי השלכת פסולת, מבצעים בשת"פ גורמי אכיפה איזוריים ומשטרה וכו'(. 

   . לכל פקח תהיה תוכנית עבודה שנתית משלו . ג
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 2022לו"ז כללי תוכנית העבודה 

 .כוחות שיטור ואכיפה איזוריים  -שולחן עגול אכיפה כל רבעון   - עוגנים מחייבים ●

 ריכוז צווי ניקיון אחת לחודש לאישור ראש המועצה.  ●

 סיור שטח אחת לחודשיים בשטח בנקודות אכיפה מתמשכים.  ●

 

 לפי תחומים   -  2023תוכנית עבודה 

 תכליתיים פקחים רב  

 

 הערות  נושא  זמן

ניקיון ישובים ופינוי פסולת,   יומי  - ניקיונות

 חצרות תלונות תושבים מוקד. 

 בישוב כל יום   1סיור 

 כל יום.  מציאת גרוטאות סימון ופינוי.  יומי   -יזום  

איתור משליכי פסולת בניין   יומי  - יזום

 חקלאית וגושית 

 כל יום 

מבצעי אכיפה משטרה -חודשי  

 וגורמי אכיפה איזוריים 

השלכת פסולת,רישוי עסקים,  

 ממשק פלילי,תנועה. 

 מבצע אכיפה חודשי קבוע 

  רישוי עסקים   אזה"ת , יום בשבוע 

 הערות  נושא  חודש 

  גיוס תובע עירוני  2022יוני 

  הוצאת דוברות פיקוח  2022יוני 

 מיידי  תחילת עבודה פיקוח איכות הסביבה  2022יוני 

  הצגת עבודת המטה לסגן/ראש המועצה 2022יוני 

 חפיפה חודש  גיוס פקח רב תכליתי ותחילת   2022יולי 

  תחילת עבודה פקח רב תכליתי 2022אוגוסט 

  בניית תוכנית עבודה מחלקתית משולבת  2022דצמבר 

  המחלקהאיחוד הפקחים והקמת  2023ינואר 
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  חניות ותנועה  יום בשבוע 

סיור מרוכז מחלקתי ברמת   אחת לחודש 

 ראש אגף/מנהל מחלקה

 

ראש מועצה/  לו"ז סיורים סגן/  אחת לחודש  

 מנכ"ל

 

  סטטוס סגירת משימות מוקד  אחת לחודש  

 

 תוכנית עבודה פקחים איכות הסביבה  

 הערות  נושא  זמן

  שריפות  פסולת חקלאית, יומי 

 תיעוד והכנת תיקים  איתור מפגעי סביבה ישובים, חצרות  יומי 

  איתור מפגעי סביבה חקלאיים  יומי 

 שת"פ פקח רישוי עסקים  אזה"ת  איתור מפגעי סביבה דו שבועי 

  סיורי אכיפה איזוריים  אחת לחודש 

  סיור מרוכז מחלקתי ברמת ראש אגף/מנהל מחלקה  אחת לחודש 

  לו"ז סיורים סגן/ ראש מועצה/ מנכ"ל  אחת לחודש  

  סטטוס סגירת משימות מוקד  אחת לחודש 

 

עסקים תתבסס על רשימת וסוגי  תוכנית עבודה לפקח רישוי עסקים באחריות מנהלת רישוי   ●

 העסק במועצה. 

                                             

 הערכת תקציב לשנה

150,000                          שכר  

     72,000                   רכב+דלק 

5,000              מערכת גביה   

 13,000קשר ואמצעים נוספים 

                   ש.ח לשנה 240,000                        סה"כ

 


