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 "ז תשרי תשפ"ב כ 

 
 ם יקרים שלום רב,ושביחברי אגודה ות

 
קשורים ליה משמעותית במספר הפניות והאירועים הדים לעלאחרונה, שוב, אנו ע .1

ת הפסולת הוא בעל נפח פעילו   שנושא פינוין,  חשוב לצייפינוי פסולת בישוב.  לפינו  
 את הנושאים הבאים: ולחדד חשוב להדגיש . על כן, ול לטיפ םכשל בפניותול גד
המ .א לפחים  הפסולת  של  ההפרדה  כישוב   -תאימיםחשיבות  ואנחנו  המועצה 

הפרדה אי  בגין  קנסות  בהתאם  מקבלים  הפסולת  ההפשל  אי  בנוסף,  רדה  . 
" בפחים  יוצרת  )עומס"  מתאימים  שקיות   דוגמאות:לא  יש  בקרטוניה 

חדוקלק חשמל  מוצרי  של  שאמורים  רים  כתוםילהשים  בפח  פסולת   ,זרק 
שנז למאורגנית  מוצ  כולותרקת  פסולת  במכולות או    קהשל  ביתית  פסולת 

ה  (.הגזם הנחיות  קובץ  למכתבי  בצורה ש ,  מועצהמצורף  הנושא  את  מסביר 
 ות. ההנחי למלא אחרי קשיםברורה ואנו מב

בנייןנוי  פי .ב בניי"  -פסולת  רחב    ן"פסולת  מושג  מייחס  מתשהוא  סולת  פהחל 
)ינבמכתוצאה   חדש  בית  של  וכד'(  יה  בלוקים  לפסולת  בטון,  שנובעת   ועד 

ק עץטנימשיפוצים  )קורות  משם  קלקרקופים,  לוחות  ב  ,  אלווכד'(.  , מקרים 
פי על  ואינהאחריות  הבית  בעל  על  היא  הפסולת  לנוי  יכולה  חלק  היות  ה 

הפסולת   או  הביתית  להיו  המוצקהמהאשפה  צריכה  זו  פסולת  הישוב.  ת של 
  ן מחוץ לישוב.לאתרי פסולת בניית פונמ

עצמי של פינוי    לטובתת גזם  נותנים את האפשרות לקבלת מכולאנו    -גזםנוי  פי .ג
י נו בהם יש גננים שעובדים עבורכם, הם מתבקשים לבצע את הפיבמקרים    .גזם

למרכ הגזם  עצמאית  גזם  .  יהיישובז  מכולת  נספק  פרטילא  גנן  של    -למקרים 
 נוי חלה עליו.יפריות לכאמור ,האח

לפילרים .ד פחים  המיו  -הכנסת  ההמקום  האשפה  לפחי  רוקים(  י)התיים  ביעד 
כדי בקשים להוציא משם את הציוד המאוחסן  . אנו מילר הצמוד לביתפהוא ה

 בישים. , במדרכות ובכגיש בשביליםלאפשר מעבר נ
 

שקיות עם    מדותצבנו שלוש עה וב.  שי היחבברי צואת כלבים  ובריהוא    נושא נוסף .2
וי מקרים של שבילים ומדרכות לריבדים  עאנו    ,יןלפינוי צואה ברחבי הישוב. ועדי

ים למלא ריות בעלי הכלבים ואנו מבקשוהא באחפינוי הצואה  בצואת כלבים.    עם
 הנחיה זו.  אחר

 
ומדהים  .3 ירוק  באזור  חיים  אנו  הנ"ל,  הנושאים  שני  של  בהקשר  להדגיש  חשוב 

פים, המושתתים לה משותקהי  ן חיינים כאנבהטבע שלו. בנוסף,  מבחינת משאבי  
וש לחה ריות להצ ותי שלהם. האחרביזי והתהפ  הפן  ותפת עלמירה משעל הדדיות 

על כל אחת ואחד מאיתנומבמשי זו מוטלת  על איכות החיים יחד  בוא נשמור    .ה 
 דה נחמיה! ל שש

 
ל שמחים  של  חזאנחנו  לשיגרה  החגים"ור  כו   "אחרי  ואחד  ל  מזמינים  אואחת  תנו  לשתף 

   .בישוב םיטפרויקלפעילות ו ובצרכים ברעיונות 
 
 
 
 

 ,שלכם
 

       שלמה
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 ! י קיבוץ שדה נחמיה נקשומרים על 

 

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

 .  פחגור את הלסולהקפיד    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 מוצרי חלב וןאריזות פלסטיק של מוצרי מז
,  וזליכמו משחת שיניים או בקבוקי סבון נ אריזות של מוצרי היגיינה , אריזות קלקר, שקיות ניילון

שקיות אריזה  , )כמו אריזות אורז או עדשים(, שקיות של חטיפים שקיות מזון, שקיות חלב
 .  ועוד מפלסטיק 
שונים, אריזות של   ם של דאודורנטים ושל תרסיסיםליקופסאות שימורים, מכ  – תכתאריזות מ

ומרי  זות ח , אריחלב ומיץ קרטוני משקה, , אריזות של מוצרי טיפוח וכדומהחלב לתינוקותתחליפי 
   ניקוי וכדומה. 

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

   ח! במידה ופח מתמלא, ניתן להשתמש בכל פ םיפרטי  פחי האשפה אינם
     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 / נייןפסולת ב
 ה.  יו ת ולפינלאיסוף הפסול ,להזמין מכולת פינוי באופן פרטי התושבקרה זה על במ 
     !נהבניין תושלך לפח אחר, הפח לא יפו הבמידה ופסולת  
                                        053-2553366   –ג"ע : קואופרטיב קבלנים מפנים 
  052-4201920 –ה יקוטי מש ,   050-2510005 –משה וקנין  

 
 

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

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

 לא יפונה!   -ח בפינה זו לא יונ רשאגזם 
   . 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

מור על חזות נעימה ומסודרת ולמנוע  מטרה לשהפינוי ולא לאורך כל ימות השבוע, זאת ב
 הצטברות של פסולת במתחמי האשפה.  

 פן כזה שלא תחסום הנגישות לפחי האשפה האחרים ולא תפריעיש 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  

לקטרונית, פסולת חשמל וסוללות המצטברת בנקודות אשר יועדו לכך בכל קיבוץ  פסולת א 
אקולוגיה   –וניטי למפעל אקומי 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 –התברואה ' משרד טל
 

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

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

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

 .  טיפולהול  רואהמח' התב

 תזכורת לבעלי הכלבים:  
 .  קשורים ברצועההם אשר כהובילו כלבים 

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

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

 

 ☺חד נשמור על סביבה נקייה י
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