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 2021אפריל  28
 א "ז אייר תשפ"ט         

 

 ם יקרים שלום רב, ושביחברי אגודה ות
 

ש .1 להדגיש  חשוב  בעומר,  ל"ג  לפני  כ רגע  הנחיות  מזגהאש  יבוי  לאור  תנאי  אוויר  ה  ובשל 
ב הח הצפויים  איערב  נקיים  רשוג,  ידי  על  שאושר  במקום  קהילתי  אנו  רוע  הכיבוי.  ת 

. מעבר  התלקחותש ל שב, בשל החו שיקומות אחרים ב דורות במים שלא להדליק ממבקש
 ת משותפת.הילתיחגיגה קהזדמנות נוספת ל זו לזה, 

 

 התפטרועדה . אחד מחברי הועד המקומיביקורת היא גוף חשוב והכרחי לתפקוד הו ת עדוו .2
אול מתנדב/ת  מ  נוכן,  לות/ישבקשים  חוצטרף  שבשל  שו עדה.  להדגיש,  הווב  עדה  הרכב 

 אלי. ת/יפנה ש, תעוניינ/. מי שמ י/כלכלימתנדב/ת בעל רקע כספנשמח ל כעת,
 

י מבקש להזכיר שהוא  נא   כה.  עדהבלתי פורמלי  חינוך  על סקר הכל המשיבים/ות  ודה לת .3
ות באפליקציה  לוח ההודער דרך  יע לסק הג . ניתן ל1.5.2021  לתאריךן למענה עד  יהיה זמי 

 .  https://did.li/f3daa: או דרך הקישור
 

כלבים.  לאחרונה   .4 בנושאי  אלינו  הפניות  הוא  התרבו  הראשון  כלבים  וב ריהנושא  צואת  י 
וריבוי  י  בתניקיון סביכל הקשור ל, ימי הקיץ מזמנים אתגרים רבים בוב. שובשי היחבבר

שא הנו הקשר,    תואובאיסוף צואת הכלבים. מעבר לזה וב ישים את הצורך  מזיקים ומדג 
ברור כלבים משוטטים.  ריבוי  הוא  בי  השני  של החיים  היתרונות  בעל  לכולם שאחד  שוב 

ה הוא  כפרי  הנרחביםאופי  המחמד    שטחים  לחיות  זאתמרחבשמאפשרים  ועם  מעבר .   ,
טים עושים את צרכיהם, הרי שחלק  משוטבים  הם כלקומות בשליטה על המ  ןלעובדה שאי 

יק  כידוע לכל מחזתר מזה,  . יוסוכניםכלבים ממוגדרים כ  ית,, בהגדרה הפורמלן הכלביםמ
בנו ברור  מאוד  הוא  החוק  מחמד,  חיית  חיות  לגע  של  של  השגחה.    מחמדשוטטות  ללא 

, הולכת וגוברתהפניות בנושא  כמות  במידה ונראה ששוב מוגברת ושא זה ביאכיפה בנוה
 להגביר את האכיפה בנושא.   ירינרהווטנפנה אל השירות  

 

סיור  הבוקר   .5 בישוב  קיימנו  מנהל  עם  משותף 
התב במועצה  מחלקת  הפסולת  מדור  ומנהל  רואה 

הזוריהא הצורך  סיור  ת.  על  לענות  כדי  התקיים 
של נושאהמשותף  להסדרת  המועצה  ושל  פינוי    נו 

הפסולת    וישנושא פינן,  חשוב לציי הפסולת בישוב.  
פעילו נפח  בעל  שלגדול  ת  הוא  לטיפול  כם  בפניות 

שני,   נושאים, המועצה  ומצד  של  שורה  העלתה 
הסיור, חשוב  . בעקבות  המחייבים את התייחסותנו

 את הנושאים הבאים: ולחדד  להדגיש  
לפחים   .א הפסולת  של  ההפרדה  חשיבות 

מקבלים    -תאימיםהמ כישוב  ואנחנו  המועצה 
הפרדה אי  בגין  בהתאם של    קנסות  .  הפסולת 

ההפ אי  "בנוסף,  יוצרת  בפחים  רדה  )עומס"  מתאימים  יש    דוגמאות:לא  בקרטוניה 
וקל חדשים  קשקיות  חשמל  מוצרי  של  הכתוםהמיועדים  רים  אורגנית   ,לפח  פסולת 

למכושנז מוצרקת  פסולת  של  הגזםאו    קהלות  במכולות  ביתית  מצורף   (.פסולת 
קשים ושא בצורה ברורה ואנו מבאת הנ  יםמסבירש,  מועצההנחיות ה  ציבלמכתבי ק

 ות. ההנחי למלא אחרי
הכתומים .ב הפחים  וכמות  הפינוי  תדירות  וב באחריומצוי    נושא  תאגיד ת  סמכות 

אולי תשפיע על כמות הפחים   ירהבצורה יש ות מרובות של תושבים  לכן, פני"תמיר" ו
 וי. פינדירות התבישוב ו

 

היעיל  .6 הדרך  היא  הישוב  של  שהאפליקציה  לכולם,  על  מזכיר  לדיווח  והאפקטיבית  ה 
ובסביבהנ בישוב  הנעשה  על  להתעדכן  ובעיקר  שונים  הושאים  לוח  באמצעות    ,ותעד וה , 

בהנ המייל  ו ,  הטלפון  דלת המשרד,   . דף הביתבתחתית    הנמצא כל אחד מאיתנו  הלת  של 
 .  ת אישיותפניוכל אחת ואחד ל ם עבורהאג"מ פתוחי

 

 
ל שמחים  ואירועלש ור  חז אנחנו  קהילה  חיי  של  ואחד  ים  גרה  אחת  כל  אוומזמינים  תנו  לשתף 

   .םיטיקפרו לפעילות ו ובצרכים ברעיונות  
 

 ,שלכם
 

 שלמה 
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 ! קיבוץ שדה נחמיה נקי שומרים על 

 

   שלישי ושישיבימי   –פח ירוק ה פינוי 
 הפחים הירוקים מיועדים לאשפה ביתית שאינה ניתנת למחזור.  

 .  ולהקפיד לסגור את הפח  האשפה בשקיות סגורות להשליךיש 

   שניבימי   –פסולת אורגנית   –פח חום ה פינוי 
 ,  ללא אריזתם  - , לחם, מאפים, חטיפים, פסטות, אוכל משומרבמוצרי חל

 . וכדומהשקיות תה, זרי פרחים  

   אחת לשבועיים שלישי בימי   –פינוי הפח הכתום 
 :  כגוןהפחים מיועדים לאריזות בלבד 

 )קופסאות של סלטים, אריזות פלסטיק של מוצרי מזון )אריזות מוצרי חלב
,  כמו משחת שיניים או בקבוקי סבון נוזלי אריזות של מוצרי היגיינה , אריזות קלקר, שקיות ניילון

שקיות אריזה  , )כמו אריזות אורז או עדשים(, שקיות של חטיפים שקיות מזון, שקיות חלב
 .  ועוד מפלסטיק 

קופסאות שימורים, מכלים של דאודורנטים ושל תרסיסים שונים, אריזות של   – אריזות מתכת
, אריזות חומרי  חלב ומיץ קרטוני משקה, , אריזות של מוצרי טיפוח וכדומהחלב לתינוקותתחליפי 

   ניקוי וכדומה. 
 .  חזורי על האריזות להיות ריקות משאריות מזון, כדי לא לפגוע בתהליך המ

 
   ! במידה ופח מתמלא, ניתן להשתמש בכל פחםיפחי האשפה אינם פרטי 

     בקיבוץ. אחר 

 
 ע"פ תכנית עבודה מפונות באופן סדיר – קרטוניות 

   לקרטוניות.  ולהשליך רק  הקרטונים לשטחיש להקפיד 
 ,  וקלקרים, ניילונים או כל דבר הנלווה לקרטון עצמ :לקרטוניהאין להשליך 

 פסולת זו לא תפונה ע"י הקבלן! 
 

 םשיפוצי / פסולת בניין
 ה.  יו ת ולפינלאיסוף הפסול ,להזמין מכולת פינוי באופן פרטי התושבקרה זה על במ 
     !בניין תושלך לפח אחר, הפח לא יפונההבמידה ופסולת  
                                        053-2553366   –ג"ע : קואופרטיב קבלנים מפנים 
  052-4201920 –משה יקוטי  ,   050-2510005 –משה וקנין  

 
 

           עצמאית ע"י הקיבוץ  –פינוי גזם 
איסוף פסולת גננית קלה ויומיומית כגון: ענפים, עלים, עשבייה  פינות הגזם מיועדות ל .1

 וזרדים )ללא פלסטיק(.  
 ברחבי הקיבוץ.   פינות הגזם המיועדות לכך יש להוציא הגזם בסמוך למועד הפינוי אל 

 לא יפונה!   -לא יונח בפינה זו ר שאגזם 
   . קיבוץב הגזם המרכזי משטח הנחו אותו לפנות הגזם אל יש לכם גנן? נפלא! .2
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    עצמאית ע"י הקיבוץ –פינוי פסולת גושית 
אנו מבקשים להקפיד על הוצאת הפסולת הגושית )ספות, רהיטים וכו'( בסמוך למועד  .1

הפינוי ולא לאורך כל ימות השבוע, זאת במטרה לשמור על חזות נעימה ומסודרת ולמנוע  
 הצטברות של פסולת במתחמי האשפה.  

פן כזה שלא תחסום הנגישות לפחי האשפה האחרים ולא תפריע יש להציב הפסולת באו .2
 עבר הולכי רגל.  למ

 יה.  יפינו אין להשאיר פסולת שלא מעוניינים לזרוק על יד הפח ע"מ למנוע  .3

     
 פינוי פסולת אלקטרונית  

פסולת אלקטרונית, פסולת חשמל וסוללות המצטברת בנקודות אשר יועדו לכך בכל קיבוץ  
אקולוגיה   –למפעל אקומיוניטי  מפונה, מקררים, תנורים, מ.כביסה, וכדומה( )מחשבים, מדפסות

 לקהילה מוגנת.  
 שרד התברואה על הכמות שיש לפנות ואנו דואגים להזמין הפינוי.  מודיע למחצרן הקיבוץ  

 יהלי.   – 050-2624095או  04-6816374/331 –' משרד התברואה טל
 

       סילוק גרוטאות רכב
 בכלי רכב נטוש העומד בשטח הרחוב מפגע תברואתי ובטיחותי.   רואה הרשות
  1984לסילוק כלי רכב נטושים נגזרות מחוק שמירת הסדר והניקיון, התשמ"ד  הרשותפעולות 

בחוק מוקצים פרקי זמן לפינוי הרכב ורק אם הוא אינו מסולק על ידי בעליו,   .וכפופות להוראותיו
 .לפעול לפינויו המועצהרשאית 

צעות בעל  באמ   במטרה להביא לפינויו, יש לפנות הקיבוץעה על רכב נטוש הנמצא ברחבי  להתר
 ( אשר יעביר המידע כולל תמונה ברורה למייל  חצרן או רב"ש מנהל קהילה, תפקיד בקיבוץ ) 

 .  ולטיפולה  מח' התברואה

 תזכורת לבעלי הכלבים:  
 .  קשורים ברצועההם אשר כהובילו כלבים 

 ם להתרוצץ חופשיים ברחובות ובגנים הציבוריים.  אין לאפשר לכלבי
 . הקפידו על איסוף צואת הכלבים והרחקתה מהמרחב הציבורי

  .כלבים משוטטים ללכידתפועל  י המוקד הווטרינרלידיעתכם 
  8451* -בטלפון מוקד וטרינרי בנושא יש לפנות ל לפרטים 

 

 ☺חד נשמור על סביבה נקייה י
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