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  DOC.פיקוח ניקיון וונדליזם 5.4.6.3

 מטרת ההוראה .1

 פעולות לפיקוח על הניקיון בפארק יער שהם על מנת להבטיח הנאה מרבית למטיילים.  גדירלה

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 כללי .3.1

פארק יער שוהם נמצא בשטח המוניציפאלי של מועצה מקומית שוהם  .3.1.1

קק"ל באופן שוטף. עקב בעיות ניקיון ואירועי ונדליזם  דייל ומתוחזק ע

קק"ל מאידך,  דייל ד ולאור תדירות מצומצמת של ניקיון הפארק עבפארק מח

אגף איכות הסביבה במועצה המקומית שהם ייטול חלק בפיקוח על הניקיון 

 בפארק.

 אירועי וונדליזם: .3.2

אחראית למפקח היחידה הסביבתית יבצע סיורים סדירים בפארק ויעביר  .3.2.1

 ון ולקק"למפגעים למפקח הניקי דו"חתחום קשרי קהילה בפארק שהם 

כל  מלבד הסיורים הסדירים בפארק יתבצעו סיורים וייכתבו לאורם דו"חות .3.2.2

 .בפארק אימת שיתגלו מפגעים

 קק"ליבוצעו ע"י של הפעולות הנדרשות לאור הדו"חות פיקוח ובקרת ביצוע  .3.2.3

 קיון:ינ .3.3

 קבלן חיצוני. דייל ע ,וביום ו' ב' מיבי ,שבועפעמיים במתבצע ניקיון הפארק  .3.3.1

 ה הסביבתית יבצע סיורים בימים הבאים:מפקח היחיד .3.3.2

קיון הפארק לקראת יבמטרה להבטיח נ –ה' בשעות הבוקר  מיי .3.3.2.1

 סוף שבוע.

קיון יבמטרה לבחון צורך נוסף לביצוע נ –א' בשעות הבוקר  מיי .3.3.2.2

 מיידי עקב תנועה רבה של מטיילים במהלך סוף שבוע.
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  DOC.פיקוח ניקיון וונדליזם 5.4.6.3

קבלן  ל ידיבמטרה לוודא ניקיון הפארק ע –ג' בשעות הבוקר  מיי .3.3.2.3

 קק"ל.

מפקח היחידה הסביבתית לרכז פיקוח ותברואה  דייאים יועברו על הממצ .3.3.3

אשר יטפל מיידית מול קק"ל ואחראי חניונים, לטובת  אגף איכות הסביבהב

 ביצוע פעולות מיידיות לניקיון הפארק.

 

 אחריות ביצוע .4

 מנהלת המועצה לארץ ישראל יפה  .4.1

 רכז פיקוח ותברואה .4.2

 מנהל יחידה סביבתית .4.3

 מפקח יחידה סביבתית .4.4

 

 מסמכים ישימים .5

 א.מ.ל .5.1

 

 נספחים .6

 א.מ.ל

 

 תפוצה .7

 מנהלת אגף איכות הסביבה .7.1

 מנהלת המועצה לארץ ישראל יפה .7.2

 רכז פיקוח ותברואה .7.3

 מנהל יחידה סביבתית .7.4

 מנהל יחידה סביבתית תפקיד:  אמיר תאר   כותב ההוראה:

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  חננית וייסמאשר ההוראה:  

 


