
 

 

                   10.10.2021 
 "א חשון, תשפ"ב י            

 לכבוד 

 ועדי היישובים 

 תושבי המועצה 

 

 בוא החורף והגשמים היערכות המועצה היישובים והתושבים לקראת הנידון:  

 

 שלום רב,  

על פי התחזיות, להיות חורף גשום וסוער. לאור כך אנו פונים אליכם בקריאה   ך, כיםאנו מתקרבים לחודשי החורף, שצפוי 
 .  מבעוד מועד באופן מיטבי לקראתו להיערך  

בימים אלה פועלת המועצה מול חברת החשמל, רשות הניקוז ונתיבי ישראל על מנת לוודא היערכות ניאותה במספר מישורים  
ת שנאים ועמודי תאורה במרחב המועצתי, העמקת תוואי הנחלים שאחראים על  ובהן גיזום עצים בקרבת קווי מתח גבוה, בדיק

 וחידוש סימוני דרך דהויים.    ניקוז השטחים החקלאיים במטרה למנוע ולצמצם ככל האפשר הצפות, בדיקת הכבישים 

 

 בכל שנה:  כפי שאתם פועלים  –אנו פונים אליכם ומבקשים כי פעולות דומות יבוצעו גם ברמת הוועדים המקומיים 

הנוגעים או קרובים לקווי מתח חשמל והקו הינו באחריות חברת   במידה וישנם עצים –גיזום עצים בקרבת קווי מתח גבוה  •
אין לגזום  אנו מדגישים כי   ליידע את חברת החשמל ו/או את המועצה על כך.ועדים המקומיים  ובאחריות ה  –ל החשמ

 ה. מתח גבו קווי בקרבת  באופן עצמאי עצים 
 לדאוג ולוודא את תקינות הניקוזים של מי הנגר בתוך היישוב  •
 לוודא כי כל עמודי התאורה ביישוב יציבים ואין סכנת נפילה כתוצאה מרוחות  •
 במידה ויש בכניסה ליישוב עמודי תאורה, שיש בהם סכנה, יש לדווח על כך לנתיבי ישראל או למועצה.   •

 

רואים חשיבות גדולה גם בהיערכות התושבים ומשקי הבית ומבקשים  מעבר להיערכות היישובים לקראת החורף, אנו 
 מהוועדים לתקשר לתושבים צורך זה. ישנה חשיבות גדולה בניקוי המרזבים בבתי התושבים וגיזום עצים בקרבת הבתים.  

נקיטת אמצעי הזהירות   יש לבצעם תוךחשוב לנו להדגיש כי פעולות אלה בעבודה בגובה, יכולות להיות מסוכנות. על כן 
 .  המוסמך לעבודה בגבהים במידת הצורך להיעזר באיש מקצועו  המתבקשים

 

יה כולנו ערוכים לקראת  ועדים והתושבים, נהו אני תקווה, שבהיערכות נכונה של כולנו ובשיתוף פעולה של המועצה יחד עם ה
 החורף וכי הגשמים הצפויים יהיו עבורנו גשמי ברכה.  

 

 בברכה,  

 מאיר דור,  

 סגן ראש המועצה האזורית חוף השרון 


