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                                                                                                   לכבוד
 תושבי המועצה

 
 רב,שלום 

  ופסולת גושית גזם הפרדת פסולתמידע והנחיות בנושא  הנדון:

 
 

מחלקת קיימות ואיכות הסביבה במועצה אזורית מטה יהודה פועלת למען סביבה 
 נעימה ונקייה. מאמץ משותף, יסייע לכולנו לשמור על איכות החיים במטה יהודה. 

 
 הוצאת פסולת מסוג גזם/גושית:ל הנחיות להלן

 
  :פסולת גושיתלהגדרה *

פסולת מוצקה של גופים בעלי נפח גדול כגון גרוטאות, יריעות, אריזות מחומרים בלתי 
 ריהוט/מתכת/פלסטיק/זכוכית/טקסטיל, שמקורה בפסולת ביתית.-שברי, מתכלים

 
  אך ורק  בימים שנקבעו, יום לפני מועד הפינוי בלבד. הפסולת יש להוציא את 

 אם יום הפינוי נקבע ליום ראשון בשבוע, יש להוציא את הגזם ביום שישי. 
  לא  –חובה להפריד את הפסולת. גזם מעורב בפסולת גושית ולהיפך

 יפונה. 
  והנגיש למשאית יש להניח את הגזם לצדי המדרכה, או במרחב הציבורי הגלוי

הפינוי בסמוך לבית, בערימה אחת בלבד, או במקומות שנקבעו ע"י וועד 
 היישוב.

 לא תפריע לתנועת כלי רכב ותסכן את הולכי הרגל. יש לוודא שערימת הגזם 
  בסמוך או מתחת לעמודי חשמל, טלפון,  לא תונח פסולתיש להקפיד כי

 ת וכיו"ב.תמרורים, בריכות מים, צנרת מים, גינות ציבוריו
 להשתמש בדשא ועלים כחיפוי לגינה, כדי למנוע התאיידות מים או המלצה :

 לשימוש בקומפוסטר.
 הפסולת.לאיסוף  מפריעשובאופן  אין להחנות רכב במקום 
  הבתים, מאזורי לולים או דרכי שירות.תפונה פסולת מחצרות לא 
 בערימת הגזם. אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, ופסולת בניין 
  במקרה של כריתת עצים ממטעים/פרדסים וכו',  פינוי זה הינו  תפונה פסולתלא

 באחריות התושב/ישוב.
 שקי בלה(.  4 -אב ובגודל סביר )נפח של כ-יש להוציא ערימה אחת לבית

במקרה של כמות גדולה יותר, יש לשמור בערימה בחצר הפרטית ולדחות 
 לפינוי במחזור הבא. 

 
מוגברת, על סביבתית המועצה תבצע פיקוח ואכיפה , 0202מחודש מאי החל 

אי פינוי ל, תגרור בהנחיות ובנהלים אלו. אי עמידה בנהליםמנת לוודא עמידה 
 הפסולת וקנס כספי.

 
 נחיות הננו תקווה כי תושבי המועצה ומבקריה יקפידו לפעול בהתאם לחוק ובהתאם לה

 להנחיות אלה. חות בהתאם "הפקחים וכי לא יהיה צורך במתן קנסות ודו
 

 נשמח לעמוד לרשותכם,
 

 04-6605592| ה ואיכות סביב מחלקת קיימות
 004-1400507 :וואטסאפ|  8028מוקד המועצה *

 


