
  4102 אפריל                                                                                         

 לפניכם מידע בסיסי על כללי ניקיון ופינוי פסולת ביישובנו.  ,ושבי עזר היקריםת

בימים חמישי וראשון  גנן היישוב אוסף גזם ומפנה אותו אל המפג"ש : פינוי גזם

אך לאיסוף  נונדרשים להוציא את הגזם מחצר כולנוחרה"צ. א 2בסביבות שעה 

הגנן אינו אמור לפנות עבורנו שום     ולפני השעה הנקובה. רק בימים אלה 

. שום ,וכו', לא מוטות עץ וברזלניםלא פריטי ריהוט, לא קרטו :פסולת אחרת

 ואסוף בצורה קלה להעברה.חתוך כשהוא  ,תנודבר פרט לגזם מגינ

 למפג"ש )מרכז פינוי גושי( בכניסה ליישוב:         כולנו נדרשים להוביל  המפג"ש

מוטות עץ וברזל  ,כלים, רהיטים ואביזרים שסיימו תפקידם  - בכוחות עצמנו

כזו, שלהשליך כל פסולת אסור                     ושאריות קטנות של פסולת בניין. 

הביתי.                                                                                        בית או ליד פח האשפהל בסמוךאריזות קרטון, למדרכה וגם לא 

 . 02-01וביום ששי בשעות  01-01המפג"ש פתוח בימים שני ורביעי בשעות 

עי. גם היא לא : בד"כ בימים ראשון ורביהאשפה הביתי-מכונית איסוף פח

  היא אוספת פסולת ביתית מהפח בלבד.  אמורה לאסוף את סוגי הפסולת הנ"ל.

כלוב )ללא הניילונים !!( אך ורק אל  נים גדוליםקרטו: יש להשליך אריזות קרטון

                                                                                        .מעל לסופרמרקט, או למיתחם המתאים במפג"שש גבעהב ן למיחזורהקרטו

מיכלי אליו מתבקשים להביא  כולנו  :במרכזון המסחרישמרכז המיחזור היישובי 

פחי אל עיתונים או וגם מוצרי טקסטיל  ,ובקבוקי פלסטיק לכלוב המיועד עבורם

 בו פסולת מסוג אחר.                                                                                       השליךלאין אך הוא אינו מזבלה, ו האיסוף הייעודיים להם.

אנא התקשרו אל  - מביתכם ואביזריהם פינוי מכשירי טלוויזיה ומחשביםל

, ותאמו 11 1119118 פוןטל אביבה, מזכירת מחלקת איכות הסביבה במועצה,

 עליכם לפנות בעצמכם למפג"ש.  גדולים יותרירים עימה איסוף מהבית. מכש

לשוטט חופשיים ברחובות  הםלכלבי יםאפשרתושבי יישובנו אינם מ רוב: כלבים

 יםפזרמו ינובצואה את מדרכות מיםה. מיעוט של כלבים משוחררים מזהיישוב

 המיתחםנו עם רצועה אל נדרשים להוביל את כלבי כולנו .האשפה-פחימפסולת 

 חברה.-'שיחרור' וחיי טיוליצורך ל ,שדותה לאאו , לשעבר-המגודר של הבריכה

כמקובל במקומות תרבותיים, על בעל הכלב לאסוף בשקית ניילון צואה שכלבו 

  שיחרר בסמטה, מדרכה, כביש ושטחי משחקים. 

יש לזרוק  –כוסות נייר, עטיפות ממתקים וסיגריות, קליפות פרי ובקבוקים ניידים 

, ולא למדרכה, לכביש, או למגרש המשחקים. אנא שוחחו רק לפחי אשפהאך ו

                                                         ם ילדיכם בנושא זה.           ע

                                                                     .114 4191994חורין, טלפ' -בשאלות נוספות אפשר לפנות אל גדי בן

           !!! בברכת עזר יפה ונקייה יותר


