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תפעול ואחזקה

הקמה
 בכפוף לגיוס משאבים ייעודיים

( תרומות, משרדי ממשלה )

תפעול ואחזקה

הקמה
 בכפוף לגיוס משאבים ייעודיים

( תרומות, משרדי ממשלה )

תפעול ואחזקה

הקמה
 בכפוף לגיוס משאבים ייעודיים

( תרומות, משרדי ממשלה )

הקמה

כפוף לקבלת הכרה בצורך ממשרד החינוך 
ולהעברת הקרקע למועצה

שיפוץ ואחזקה

גינון גני הילדים

בהתאם למשאבים קיימיםהקמה

תפעול ואחזקה 

   
 בכפוף לגיוס משאבים יעודיים ולהעברת

הקרקע למועצה

תפעול ואחזקה 

משרתים בקודש
בתאום עם ועד היישוב ואישור ותקצוב 

משרד הדתות

הקמה
בכפוף לגיוס משאבים ייעודיים 

(תרומות, משרדי ממשלה)
באחריות ועד בית כנסת או ועד מקומישיפוץ ואחזקה

.באחריות ועד בית כנסת או ועד מקומיהוצאות חשמל

גינון  וקבורה,אחזקה, שיפוץ, הקמה

(לרוב האגודות השיתופיות)גינון  וקבורה,אחזקה, שיפוץ, הקמה

שיפוץ ואחזקה,הקמה

 בהתאם לאישור ותקצוב משרד הדתות
 בכפוף לגיוס משאבים ייעודיים

( תרומות, משרדי ממשלה )

בלנית

בהתאם לאישור ותקצוב משרד הדתות עירובין

    הקמה

על היישוב לדווח על כל מפגע   שיפוץ ואחזקה

רישום נישואין והנפקת תעודת רווקות

מערכות מים ביישובים קהילתיים
ועדה , גביה

חקלאית
המונה . עד לשעות המים של התושב

.באחריות התושב למעט תקלות

בית עלמין וקבורה ביישובים שרישיון הקבורה שייך למועצה

בית העלמין שרישיון הקבורה של היישוב

מקווה טהרה

הקמת מבני ציבור

ספרייה

גן ילדים

מבני ציבור ביישובים קהילתיים

בית כנסת

מועדון נוער 

מבני ציבור ביישובים 

בית עם

ס"מתנ\ מועצה

שירותי דת

איכות הסביבה
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אחזקה ותפעול,גבייה, אספקת מים

באחריות האגודה החקלאיתמערכת המים במושבים בקיבוצים ובכפר סילבר

המכרז באחריות המועצה

הפעלת הקבלן בקרת עבודה אישור תשלום

חובה להקים בישוב ועדת גינון לניהול 
ופיקוח

הערותועד מקומיהנושא

                מערכת הביוב
מחלקת 
תברואה

עד גבול המגרש

.תחום בית באחריות התושב

קו מאסף

(מרכז טיהור שפכים)ש "מט
ים עצמאים והולכה פנימית "למעט מטש

בקיבוצים ובנתיב העשרה

.למעט מכונים בבעלות היישוביםמכוני שאיבה

אשפה ביתית

, שימורים, טקסטיל, פלסטיק, נייר, קרטון
.אלקטרוניקה ופסולת גושית

באחריות הוועד המקומי לפעול עם 
בשיתוף התושבים להגברת , המועצה

להבאת הפסולת למרכזי , המודעות 
.המחזור

גזם
על הוועד המקומי לפעול מול התושבים 

.להפרדת גזם מפסולת גושית ואחרת

(כנגד תשלום)חיסון כלבים וחתולים 

טיפול בבעלי חיים משוטטים
מחלקת 
 פעילות שגרתית או קריאה מהיישובתברואה

פעם בחודש בכל ישוב

ארבע – לבדוק תדירות או צורך הצעה 
פעמים בשנה

תאורת רחובות
 על הועד המקומי להתריע בפני המועצה

.עלתקלות וכשלים במערכת החשמל

         הדברה
מחלקת 
תברואה

וחיוב היישוב הישוב מאשר . מ.בהוראת ו
.ביצוע לפני תשלום

.טיפול מונע במוקדי דגירה של יתושים
מחלקת 
תברואה

על ועד הישוב להתריע בפני המועצה על 
מוקדי מים עומדים ומוקדי דגירה 

.אפשריים

בתאום ועד הישוב והודעה לתושבים(י הצורך"טיפול עפ)מקקים 

דגימות מים
מחלקת 
תברואה

'  נק3- אחת לחודש תלקח דגימה ב
ועד המקומי יכיר את . מוגדרות מכל ישוב

ישגיח שלא ינזקו ויסייע , הדגימה' נק
.י הצורך"לבודקים עפ

ביוב , מים
וסביבה

ס"מתנ\ מועצה

ס"מתנ\ מועצה

, טיאוט כבישים במקומות שבהם ישנן אבני שפה
לאורך אבני השפה

מחלקת 
תברואה

שדרוג ואחזקה, הקמה

איכות הסביבה

גינון ציבורי בישובים
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.בתאום ועבודה משותפת עם היישובי יישובים"הקמת צוות צח

מינוי נאמן ביטחון שוטף וחירום יישובי  ביישובי 
.העורף

הביטחון צריך להנחות ולסייע ביטחון

הביטחון צריך להנחות ולסייע ביטחון.שמירה בישובים

    ביטחוןתחזוקת מרכיבי בטחון  ביישובי העוטף

היישובים מוציאים -    אחריות משותפת
ח 'הנ. היישובים מבצעים כרטסות. לפועל
.צים"ורבש

, רכב בטחון, דרך ביטחון, גדר, שערים, חשמל
ריסוס עשביה לאורך גדר ביטחון

ביישובי העוטף בלבד     ביטחון

 ביטחוןכיבוי אש. א

הביטחון מינוי איש קשר ' בסיוע מח
מיפוי שמירה תקינות , לכיבוי אש ביישוב

עמדות כיבוי אש ביישוב איתור אמצעי 
.כיבוי

 הערכות למניעת שריפות. ב

 ביטחון(תחזוק וושיפוץ)מקלטים 
מקלט ששופץ למטרת מועדון מועבר 

לאחריות הוועד המקומי

ס וביישובים"פעילויות במבנה המתנס"מתנתרבות אזורית

תרבות' בסיוע מחתרבות ישובית

ספורט אזורי
 ייתכנו שיתופי פעולה בין היישובים

ס"למתנ

בסיוע תחום הספורטספורט ישובי

מגרשי ספורט

בכפוף לגיוס משאבים ייעודיהקמה

בתאום ושיתוף הוועד המקומישיפוץ

בכפוף לגיוס משאבים ייעודי(למעט ונדליזם)תחזוקה והפעלה שוטפת 

הוצאות חשמל

מרכז יום לקשיש
העמותה 

למען הקשיש

מועדוני קשישים ביישובים
העמותה 

למען הקשיש

מרפאות

אחזקה ושיפוץ

מתקני משחקים ציבוריים
' מח

תחזוקה ותו תקןמוניציפאלית

באחריות הישוב להתריע על מפגעאחזקה שדרוג, הקמה

   ניקיון מגרשי משחקים ושטחים ציבוריים

   בנייה ותחזוקה
חשמל

ניקוז 

באמצעות רשות הניקוזניקוז נחלים

   ניקוז ביישובים

כבישים ומדרכות

תרבות נוער וספורט

ביטחון

ס"מתנ\ מועצה

קשישים
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י החלטת הוועד"עפ   גביית מסי הוועד המקומי

רישוי עסקים

להתריע למועצה ולעקוב אחר ביצוע    מפגעים בטיחותיים בישוב

בריכת שחייה

דואר

ביטוח נושאי משרה

בסיוע המועצהתיירות

ס"מתנ\ מועצה


