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 תושבים יקרים !

ו  ברצוני לחדד ולהדגיש מספר נקודות חשובות אשר יעזר , ותקופת מזג האוויר החם הקיץעונת עם התחלת 

 בשלום ובנעימות .   זו חמה תקופה לנו לעבור 

כמדי שנה , אתם מתבקשים לדאוג לניקוי החצר מקוצים , עשבייה גבוהה ,צמחיה , גיזום   – ניקיון חצרות

עצים ושיחים, כמו גם ניקוי כל פסולת אחרת שהצטברה במשך התקופה , חצר מוזנחת מהווה בית גידול  

ם של   לנחשים , לעכברים ולשאר מזיקים  , כמו כן חצר עם עשבייה עלולה להוות מקור לדליקה ולסכנת חיי

מוזמנים לדווח על  נכם ה ,רכושכם והסובב אתכם . במידה וישנה חצר ספציפית  לא מטופלת המהווה מפגע

 ויתחיל תהליך אכיפה מול בעל הנכס  למועצה כך 

ן הופך לחשוב במיוחד ,  ייץ הענישנה צף ועולה , ועם בוא חופשת הקנושא הכלבים המשוטטים כל  – כלבים

להיות תוקפנים ולגרום נזק ,   עלולים ם מסתובבים ברחבי המועצה , כלבים משוטטים בני נוער ורוכבי אופני

, אנא הימנעו   האחריות על כלבו היא עליוהמועצה מפעילה שרותי לכידה , אולם על כל בעל כלב לדעת כי 

ם  שקלי 500. עלות קנס מנהלי היא מלטייל  עם כלבכם ללא רצועה , לא לתת לכלב להסתובב ללא השגחה 

, שלא לציין את הטרחה בהבאת הכלב מכלביית ההסגר . לידיעתכם , כל כלב שמסתובב בחוץ מצולם ,  

   מזוהה , ובעליו נקנס בקנס מנהלי . אנא הקפידו ושמרו על כלבכם והימנעו מאי נעימות בין השכנים . 

החיים שלהם , כל   את הצרכים שעושה בעל אסוףאני קורא בזאת לכל בעלי הכלבים לדאוג ל – צואת כלבים

שכן בשטחים הציבורים , או על מדרכות , זה לא נעים לצאת לרחוב ולדרוך על "מוקש " שכזה , לאור ריבוי  

במרחב הציבורי ,   התלונות בנושא זה יושם דגש רב על אכיפה , כל כלב שיראה או שיצולם עושה את צרכיו

שקלים . לתשומת ליבכם , רוב המרחבים הציבורים בכפרים מצולמים   730קנס בסכום של ייזוהה , ובעליו י

 .והימנעו מאי נעימות ועגמת נפשאספו אחר כלבכם  אנאשעות ביממה ,   24

, אנא בדקו היטב כי אין בשטח שבחזקתכם מקווי מים  והמשקים אני קורא לכל בעלי הבתים – יתושיםמפגעי 

כל נקודת מים כזאת    ,, תחתיות של עציצים , כלים בחצר, מי נגר, ברז מטפטף סתומים  ביםעומדים , מרז

היא פוטנציאל לבית גידול של יתושים , את מקורות המים יש ליבש , או להפוך את כלי הקיבול , במקרה  

 דית .  שאתם מזהים מים עומדים בכמות גדולה יש לדווח על כך למועצה , ואנו נטפל בכך  בצורה יסו

, כל בית אב   לאתר המורשהאת הגזם יש להוציא רק בימים המיועדים לפינוי גזם , או לחילופין רק  – גזם

שיוציא גזם שלא במועד  , או שיערום בחזית ביתו שלא עפ"י הכללים המקובלים באותו הישוב , פוגע בסדר  

הציבורי . לידיעתכם , עקב ריבוי התלונות בנושא זה תוחמר האכיפה . אנא הקפידו להוציא גזם במקומות  

 ובמועדים המאושרים לכך בלבד  .  

,ארגזים,   בזמן האחרון אני נתקל בתופעה של תושבים אשר מניחים ליד פח האשפה שלהם קרטונים – פסולת

לפנות את הכבודה . ובכן לא כך   או כל מיני חפצים אחרים מתוך תקווה שעובדי האשפה או מישהו ידאג

ג להעביר  ! . כל אשפה אחרת אינה מפונה , יש לדאו עובדי האשפה מרוקנים את פח האשפה בלבדהדבר , 

את האשפה למקומות המיועדים לכך , לאתר הפסולת , לקרטוניה הקרובה , למתקן הבגדים , או למקום  

הרלוונטי לאותו סוג פסולת . רק בחודש האחרון נקנסו מספר תושבים אשר השליכו פסולת מחוץ לפח  

 ף ועגמת נפש  האשפה , אנא שמרו על סביבת הפח נקייה וללא פסולת מיותרת , וחיסכו לעצמכם כס

 ץ בריא ומהנה  בברכת קי

 

 יוסף זרעוני                                                                               
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