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תושבי עזר היקרים ,לפניכם מידע בסיסי על כללי ניקיון ופינוי פסולת ביישובנו.
פינוי גזם :גנן היישוב אוסף גזם ומפנה אותו אל המפג"ש בימים חמישי וראשון
בסביבות שעה  2אחרה"צ .כולנו נדרשים להוציא את הגזם מחצרנו לאיסוף אך
רק בימים אלה ולפני השעה הנקובה .הגנן אינו אמור לפנות עבורנו שום
פסולת אחרת :לא פריטי ריהוט ,לא קרטונים ,לא מוטות עץ וברזל,וכו' .שום
דבר פרט לגזם מגינתנו ,כשהוא חתוך ואסוף בצורה קלה להעברה.
כולנו נדרשים להוביל למפג"ש
המפג"ש (מרכז פינוי גושי) בכניסה ליישוב:
בכוחות עצמנו  -כלים ,רהיטים ואביזרים שסיימו תפקידם ,מוטות עץ וברזל
אסור להשליך כל פסולת שכזו,
ושאריות קטנות של פסולת בניין.
וגם לא אריזות קרטון ,למדרכה בסמוך לבית או ליד פח האשפה הביתי.
המפג"ש פתוח בימים שני ורביעי בשעות  01-01וביום ששי בשעות .02-01
מכונית איסוף פח-האשפה הביתי :בד"כ בימים ראשון ורביעי .גם היא לא
אמורה לאסוף את סוגי הפסולת הנ"ל .היא אוספת פסולת ביתית מהפח בלבד.
אריזות קרטון :יש להשליך קרטונים גדולים (ללא הניילונים !!) אך ורק אל כלוב
הקרטון למיחזור בגבעה שמעל לסופרמרקט ,או למיתחם המתאים במפג"ש.
מרכז המיחזור היישובי שבמרכזון המסחרי :כולנו מתבקשים להביא אליו מיכלי
ובקבוקי פלסטיק לכלוב המיועד עבורם ,וגם מוצרי טקסטיל או עיתונים אל פחי
האיסוף הייעודיים להם .אך הוא אינו מזבלה ,ואין להשליך בו פסולת מסוג אחר.
לפינוי מכשירי טלוויזיה ומחשבים ואביזריהם מביתכם  -אנא התקשרו אל
אביבה ,מזכירת מחלקת איכות הסביבה במועצה ,טלפון  ,11 1119118ותאמו
עימה איסוף מהבית .מכשירים גדולים יותר עליכם לפנות בעצמכם למפג"ש.
כלבים :רוב תושבי יישובנו אינם מאפשרים לכלביהם לשוטט חופשיים ברחובות
היישוב .מיעוט של כלבים משוחררים מזהמים בצואה את מדרכותינו ומפזרים
פסולת מפחי-האשפה .כולנו נדרשים להוביל את כלבינו עם רצועה אל המיתחם
המגודר של הבריכה-לשעבר ,או אל השדות ,לצורך טיולי 'שיחרור' וחיי-חברה.
כמקובל במקומות תרבותיים ,על בעל הכלב לאסוף בשקית ניילון צואה שכלבו
שיחרר בסמטה ,מדרכה ,כביש ושטחי משחקים.
כוסות נייר ,עטיפות ממתקים וסיגריות ,קליפות פרי ובקבוקים ניידים – יש לזרוק
אך ורק לפחי אשפה ,ולא למדרכה ,לכביש ,או למגרש המשחקים .אנא שוחחו
עם ילדיכם בנושא זה.
בשאלות נוספות אפשר לפנות אל גדי בן-חורין ,טלפ' .114 4191994
בברכת עזר יפה ונקייה יותר !!!

