מסמך שאלות ותשובות בנושא שפ"ע -שיפור פני העיר:
כללי:
 .1מהם תחומי האחריות של אגף שפ"ע באור יהודה?
מענה -האגף אחראי לניקיון ותברואה ,הדברה ,איכות הסביבה מחזור ,אחזקה ,גינון ,תשתיות ,פיקוח
עירוני -אכיפה ושמירה על חוקי העזר.
 .2מהם ימי ושעות הפינוי הקבועים?
מענה-
 גזם
 oימי שלישי מותרת הוצאת גזם לפינוי
 oבחודש האכלוס הראשון מידי יום נציג של אגף שפ"ע יבצע סיורים ויבדוק את צורך פינוי
המכולות והן יפונו בהתאם
 אשפה -פינוי על בסיס התראה -בבית בפארק תוקם מערכת חכמה ,כאשר המכולה תהיה
מלאה ב 60-אחוזים מתכולתה יתקבל עדכון באגף שפע לטובת פינוי הפסולת
 מחזור -יוקמו  8מרחבי מחזור בשכונת בית בפארק -כתום /כחול /נייר
חניות ותו חניה:
 .3מהי מדיניות החניה באור יהודה? האם תושבי העיר מחויבים בתשלום כחול לבן?
מענה -תושבי העיר זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה בכחול לבן ללא תשלום ברוב אזורי העיר ,לרבות
שכונת בית בפארק
 .4האם מדיניות החנייה תקפה באופן זהה לכלל העיר?
מענה -מדיניות החניה תקפה לכלל איזורי העיר למעט:
 מתחם בילוי וקניות-מתחם שוק אבו לאבן וקניון עזריאלי אור יהודה -חובה להפעיל חניה
סלולארית 90 ,דקות ראשונות יהיו ללא עלות
 חניון הטרמינל סנטר "חניון גולדה מאיר" -תתאפשר חניה מוגבלת לשלוש שעות בלבד ביום,
במקום קיים מדחן להוצאת כרטיס חניה לשלוש שעות בלבד בחינם ללא אפשרות הארכה.
 .5אילו טפסים צריך בכדי לקבל תו חניה עירוני?
מענה -תושבים יכולים להגיש בקשה באתר ,לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים .שימו לב! התו
הינו וירטואלי והוא נכנס למערכות תוך  48שעות מרגע הוצאתו ותקף לתקופה של שנתיים-
.https://bit.ly/2QCxEzK
 צילום תעודת זהות -כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית בעיר
 צילום רישיון רכב -המראה את מספר רישוי הרכב ואת שם הבעלים באופן ברור
 אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה -במידה והרכב עבורו נדרש תו ,אינו בבעלות תושב עיר ,יש
לצרף אישור מהמעסיק (בחתימה וחותמת של קצין רכב  /רואה חשבון  /עורך דין) על שימוש
ברכב על ידי התושב
 חוזה שכירות כאשר אינך בעל הנכס -צילום דף ראשון ואחרון של חוזה השכירות המציינים
בבירור את שמות השוכר והמשכיר ,כתובת הנכס ותקופת השכירות כולל חתימות-
https://bit.ly/2QC2gBo
 .6האם יהיו בשכונה חניונים ציבוריים?
מענה -בשכונת בית בפארק יוקמו חניונים ציבוריים

 .7היכן ניתן להחנות רכב כבד מורשה?
מענה -חניון עבור רכבים כבדים נמצא ברחוב אלכסנדרוני  1באור יהודה
 .8כיצד ניתן ליצור קשר עם מחלקת החנייה ובאילו שעות?
מענה-
 שעות מענה טלפוני -ימים א` ,ב` ,ד` ,ה`  ,15:30 - 9:00ג' 18:00 - 16:00 ,14:00 - 9:00
 כתובת :שד` אליהו סעדון  120קומה 0
 טלפון לפניות ויצירת קשר0733388341 / 0733388342 -

מחזור:
 .9האם יוקמו מתקני מחזור בשכונה? ואילו סוגים?
מענה -יוקמו  8מרחבי מחזור בשכונת בית בפארק -כתום /כחול /נייר.
גזם ופסולת
 .10היכן ממוקמים מיקומי הגזם המאושרים בשכונה?
מענה -הוצאת הגזם והגרוטאות לחזיתות הבתים תעשה על ידי התושבים בצורה מסודרת לפי סדר
שבועי קבוע ,רק בערב שלפני יום הפינוי על ידי העירייה -ימי הוצאה ע"י התושבים  :ג' ,ימי פינוי ע"י
העירייה :ד'.
 .11מה קורה במצב בו יש צורך בהוצאת פסולת או גזם שלא בשעות ימי הפינוי?
מענה -כמויות גדולות וחריגות של גזם וגרוטאות ,שלא ביום הפינוי הקבוע ,יש לפנות למוקד  106לצורך
תיאום עם אגף שיפור פני העיר ,חריגה מנוהל זה תגרור קנסות ואי נעימות.
 .12ישנם מקומות גזם סמוך לבנייני המגורים ,האם גם הם באחריות העירייה?
מענה -כלל מיקומי הגזם הינם באחריות העירייה.
 .13האם יוצבו מכולות פינוי לתקופת האכלוס הראשונה?
מענה -לטובת נוחות תושביה החדשים של אור יהודה בשכונת בית בפארק ,דואגת העירייה להיערך
להצבת מכולות בסמוך לבנייני המגורים ומוסדות החינוך בהתאם לפעימות האכלוס.
 .14הסבר על מערכת הפחים טמוני הקרקע?
מענה -תוכנית העבודה של פינוי טמוני הקרקע נבנית על פי שידור גלאי נפח הנמצאים בטמוני

הקרקע ועל פי הנתונים והידע שנצבר.
 .15סוגי הפסולת והטיפול הדרוש:
מה הטיפול

מה שייך לסוג זה

הוצאה לחזיתות הבתים בצורה מסודרת ביום גזם עצים ,שיחים וגינון ,ענפים ,דשא
מכוסח ,בשקיות ניילון בלבד ,דודים,
הקבוע בטבלה להלן  ,בערב
רהיטים ,מכשירי חשמל ,ושאר
חפצים ישנים וגרוטאות
לצדו שקיות אשפה קשורות בלבד ,שאריות
ולא
האשפה
לפח
הכנסה
מזון
חל איסור לתלות שקיות לחם על פחים

סוג
הפסולת
גזם
וגרוטאות
פסולת
ביתית

השלכה לתוך מתקני העירייה לצורך מחזור

בקבוקי משקה בגדלים שונים

הכנסה למכלי איסוף מתאימים לסוגי הנייר עיתונים ישנים ,נייר ביתי ,עלונים,
מגזינים וכו`
השונים
(בחלק מבתי המגורים קיים פח בחדר האשפה)
יש לקפל ולהכניס לתוך מתקן איסוף קרטון ארגזים ,אריזות למוצרי חשמל,
הקרוב חל איסור להניח אריזות ליד או בסמוך ואריזות שונות
למתקן
חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין אבנים ,חול ,בלוקים ,וכל פסולות
ברשות הרבים או במכולות אשפה .על התושב כתוצאה מעבודות בנייה ,שיפוץ
לפנות פסולת בניין על ידו או על ידי קבלן והריסה
מורשה לאתר הטמנה מוסדר בלבד

בקבוקי
פלסטיק
פסולת
נייר
פסולת
קרטון
פסולת
בניין

הדברה:
 .16האם העירייה נערכת להדברה טרם האכלוס?
מענה -עיריית אור יהודה נערכת ומקדמת הדברה טרם האכלוס במוסדות הציבור ובשטח הציבורי
הגובלים איתם .כמו כן ,תתבצע הדברה בסמוך לבנייני המגורים טרם אכלוסו של כל בניין.
אכיפה:


קנסות וענישה :תושב שיוציא מחוץ לביתו גזם ו/או גרוטאות ו/או פסולת כלשהי ,שלא ביום
הפינוי הקבוע ,או ישליך פסולת בניין למדרכה או למכולה שאינה מיועדת לכך ,צפוי לקנס בין
 ₪ 430ל ₪ 660 -בהתאם לעבירה ,וינקטו נגדו כל הצעדים העומדים לרשות העירייה על פי כל
דין

