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לאור בגין הקושי לתמרן ברחובות והנזקים הנגרמים ע"י משאיות,  לאור דרישת האחים כהן להפסיק לפעול בתוך הרחובות

גדלות משנה לשנה ישנו צורך הקושי והעלויות הרבות של איבוד זמן באיסוף הגושית והגזם ולאור העלויות ההולכות ו

 .בחשיבה שונה ואמיצה

עם נראות וחזות ותיתן מענה רציף  להרחבה והערכותהפניית המשאבים המתפנים לפיתוח היישוב כזו שתאפשר 

 .לתושבים
פינויים ערכנו חשיבה מחדש לגבי תכנית הפינויים הקיימת ואנו מביאים לפניכם את מתווה תכנית הלאור כל האמור לעיל 

 .2018מרכזי המחזור לשנת ו

 מצב פינויים קיים

 פינויים במרכזי מחזור )ללא עלות ליישוב( עלויות ליישוב מסומנות בצהוב()פינויים ברחובות 

 בשבוע 2 קרטונים הוצאת גזם יום ראשון

 גזם יום שני

 כתוםפח 

 בחודש 2 בקבוקים

 פח חום יום שלישי

 גושית )פעם בשבועיים(הוצאת 

 בחודש 2 זכוכית

 פח ירוק יום רביעי

 )פעם בשבועיים(גושית 

 בחודש 2 נייר

 בחודש 2 טקסטיל פח חום יום שישי

אם מתמלא לפני פינוי מיועד, מזמינים את תאגיד המחזור לפינוי שלא מן המניין )ללא  פינויים במרכזי מחזור: •

 עלות ליישוב(

 
 , להלן טבל נתוני עלויות.2014-2017במהלך השנים משמעותית הגזם עלו ועלויות הגושית 

 ) עד ספט'( 2017 2016 2015 2014 

 341,545.50 490,073.00 476,323.00 385,800.00 פינוי גזם

 76,635.00 80,953.72 97,868.93 75,066.75 פינוי מכולה

 220,662.00 255,299.50 174,425.00 148,090.00 פינוי גושית

 638,842.50 826,326.22 748,616.93 608,956.75 סה"כ

 3% 10% 21%  בהשוואה לשנה קודמת עלייה

 30%    2014עלייה משנת 

 851,790 -תסתכם בכ 2017עפ"י הערכה שנת 
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 ואילך הינה:  2018התכנית הפינויים המוצעת לשנת 

 רצויפינויים מצב 

  במרכזי מחזורפינויים  )עלויות ליישוב מסומנות בצהוב(פינויים ברחובות 

 בשבוע 2 קרטונים בשבוע 1 פח ירוק

 בחודש 2 בקבוקים בשבוע 1 פח כתום

חודשי  4-בשבוע )פרט ל 2 פח חום

 החורף(

 בחודש 2 זכוכית

 בחודש 2 נייר בחודש 1 גזם

 בחודש 2 טקסטיל בחודש 1 גושית

 

 משפחות( 2ליטר לכל  360) הגדלת נפח פח ירוק בכל היישוב •

 וגושית פעם בחודש ביום ראשון בכל תחילת חודשאיסוף גזם  •

 ' למסמך זהאנספח ראה  -חשובה מאוד ההקפדה על פינוי פסולת גושית בלבד  •

 מרכזים חדשים שיהיו פזורים ברחובות 15-בשאר הימים יוכלו להוציא גזם וגושית ל •

ייעודית )עלויות יחולו על תושב, משאית להזמין ולבית יהיו פינויי גזם גדולים מהרגיל, באחריות התושב במידה  •

 בדומה לפינוי פסולת בניין(

 

 מחזורנקודות 

 מצב רצוי מצב קיים

 נקודות מחזור: 12

 מלאות 4

 חלקיות 8

ליטר ירוקים  1,100פחי כולל נקודות מחזור מלאות,  12

 וכתומים לתגבור

קוב כ"א לתגבור גזם  6מיכלי  2נקודות מחזור של  15

 .' למסמך זהבבנספח ראו תמונות  - וגושית

 
 פירוט נקודות מחזור מלאות בדף הבא •
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 מלאות יכללו:נקודות 

 קרטוניה

 םבקבוקי

 זכוכית

 נייר 

 טקסטיל

 ליטר( 1,100)  ירוק גדולפח 

 ליטר( 1,100)  פח כתום גדול

 

  בולטים:הפינוי בנוסף לעוד יתרונות  בעלויות 20%-כחסכון של אנו צופים שהמהלך יניב 

 יתרונות:

 ניקיון ברחובות בפרט וביישוב בכלל 

  פינוי גדולות יותר לתושביםאפשרויות 

  ובטחון )פחות משאיות מסתובבות ביישוב(שקט 

 

 :חסרונות

 לכלוך בנקודות מחזור -

 התרעמות תושבים -

 חשובה מאוד הסברת המהלך שכן יש במהלך שינוי תפיסה. 

 ההיגיון שמאחוריו.ומהבנת המהלך איכותית, רק מהסברה אך שיתוף הפעולה של התושבים יבוא 

 .נושא ולשתף את דוברות היישוב ועוד אנשים שיכולים ומוכנים לעזורדיון בלהתכנס לצורך יש 
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 נספח א'

 פסולת גושית מהי?

 ים רגיל )פח ירוק, כתום, חום, גזם וכדומה(, לדוגמא: היא פסולת מוצקה שאינה נחשבת חלק מזרם פינויפסולת גושית 

 .וכדומה מיטות, ספותמוצרי פלסטיק וברזל גודלים שאינם נכנסים לפח הירוק , אופניים, ישן ריהוט

 :?מה לאן –כל השאר 

 פח ירוק פסולת ביתית

 פח כתום פסולת למחזור

 פח חום פסולת אורגנית

 כלובי קרטונים קרטונים

 כלובי בקבוקים בקבוקים

 זכוכית  מכלי זכוכית

 צפרדע נייר

 טקסטיל מכלי טקסטיל

 

 אינו נחשב פסולת גושית?:מה 

 מוצרי חשמל גדולים )מקרר, מדיח, מכונת כביסה וכדומה(  -

 הישן המכשיר את חשבונו על לפנות החשמל מכשירי ספק על חובה חוק פי על ✓

 אשפה ביתית -

 ( ומהבקבוקי פלסטיק, זכוכיות וכד , נייר,רטוניםקפסולת ברת מחזור ) -

 ( )מכלי צבע, קירות גבס, תעלות וכדומהושיפוצים  פסולת בנייה -

 פסולת עסקית וצמיגים -
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 'בנספח 

 קוב לתגבור גזם וגושית 6מכלי תמונת 

 

 


