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מועצת פרדס חנה כרכור משלימה את 
 מערך הפקחים ברשות

פקחים חדשים אשר יחלו בקרוב בפעילותם במסגרת  2השבוע נבחרו 
 מחלקת פיקוח ואכיפה במועצה

בכך את השלימה למחלקת פיקוח ואכיפה וגייסה מועצת פרדס חנה כרכור שני פקחים חדשים השבוע 
מערך הפיקוח של הרשות. עד כה פעלו במסגרת המחלקה תחת מנהל המחלקה שני פקחים במשרה מלאה 

 וכן פקח השדות של המועצה.

 בקרוב.צפויים להיכנס לתפקידם אשר נוספים  נבחרו שני פקחים  יסודיכיום לאחר תהליך איתור 

לשפר את השירות לתושב בכל הנוגע לפיקוח על איכות הסביבה  העדהרחבת מערך הפיקוח במועצה נו
ושמירה על הסדר והניקיון. בעקבות כניסתם של העובדים החדשים היקף הפעילות של המחלקה צפוי 

 מבצעים יזומים של המחלקה והרחבת פעילותה לתחומי טיפול חדשים.  לגדול ויכלול

רכז מחזור אריזות אשר יהיה  (,פיקוח ואכיפה)המצויה תחת מחלקת איכות הסביבה ל יחידהכמו כן גויס ל
 אחראי על פעילות המחזור ההולכת וצומחת במושבה. 

בעל ערך רב. הינו ייחודי לישוב והינו " החיבור בין היחידה לאיכות הסביבה למחלקת פיקוח ואכיפה 
הגיבוי של הפיקוח בישוב.  השקעת המועצה והתושבים בנושאים ירוקים מקבלת משנה תוקף באמצעות 

סביבה ירוקה משמעותה בין השאר שמירה הניקיון במרחב הציבורי ועל הסדר הציבורי . הרחבת מערך 
הפיקוח נועדה בראש ובראשונה להמשיך ולשפר את איכות חיי התושבים ולאכוף את חוקי הרשות באופן 

  רכור, חיים געש.עצת פרדס חנה כראש מו שישרת את התושבים וייטיב עימם." אמר 

אנו מברכים על הפעילות הנרחבת המתבצעת תחת היחידה לאיכות הסביבה בדגש על "עוד ציין געש כי 
רכז המחזור כאחד.  מקומי וארצי טבע עירוני, פעילות הזוכה למשוב חיובימחזור, חיסכון באנרגיה ו

הקרובים, הרחבת מרכזי מחזור ביחידה ירכז תחתיו את יישום חוק האריזות הצפוי לצאת לדרך בחודשים 
 וכן יישום חוק פסולת אלקטרוניקה בישוב"

גיוס העובדים החדשים מהווה למעשה "ציין כי  פיקוח ואכיפה, אייל שניאיכות הסביבה ומנהל מחלקת 
על פי שני אחת המטרות של הרחבת מצבת כוח האדם היא לבצע סיורים  "הכפלה של כוח האדם במדור.

 "ל רחבי המושבה כך שמפגעים שונים יטופלו עוד טרם פניית תושבים למוקד העירוני.בתדירות גבוהה בכ

השלכת פסולת וגזם, חנייה  -בכוונתנו לשים דגש על נושאים המהווים את עיקר התלונות למוקד העירוני"
מח, שמירה על החי והצו -המפריעה לסדר הציבורי וכמובן פיקוח על נושא איכות הסביבה על מגוון אפיקיו

 "מחזור ועוד.

באמצעות הפקחים הנוספים נוכל לבצע ביקורת, לוודא כי הסדר והניקיון נשמרים ולאכוף את חוקי העזר "
 אמר שני. "של הרשות באופן יסודי ומקיף.
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