
 
 

 
 

 מיון פסולת למיחזורו להפרדת אשפה מדריך

המועצה האזורית לב השרון חרטה על דגלה את נושא איכות הסביבה ומשקיעה משאבים רבים בקידום המיחזור. התושבים 
על פי ההנחיות, לשמור על שלמות המיכלים ולשמור על הניקיון והסדר במרכזי מיון  וגזם מתבקשים להקפיד על הפרדת פסולת

 זר בנושא ניקיון וסביבה, העבריינים צפויים לקנסות.עהתושבים מחויבים לקיים את חוקי ה הפסולת.

 הערות סוג המיכל סוג הפסולת

פסולת אריזות ביתיות הכוללת אריזות מוצרי 
היגיינה, אריזות פלסטיק, אריזות מתכת, אריזות 

 קרטון קטנות ועוד

איסוף הפסולת בשקיות כתומות בלבד מחוץ לבתים 
במקום גלוי ונראה לעין, בימים מיועדים לכלל תושבי 

 המועצה 

אין להשליך בשקיות 
עיתונים, כלים חד פעמיים 

 או זכוכית !

ליטר  5.1בקבוקי שתייה מפלסטיק בנפח של 
ומעלה ומיכלי פלסטיק שונים )חומרי ניקוי, 

 קוסמטיקה, מזון ועוד(

מיכל איסוף לבקבוקי פלסטיק )מיחזורית( פזורים 
 ובמרכזי המיחזור ברחבי המושב

ניתן להשליך בשקית 
הכתומה                         

נא להשליך בקבוקים 
 מרוקנים בלבד !

בקבוקי שתייה מפלסטיק וזכוכית ופחיות 
 ליטר 5.1 עד -במסגרת חוק הפיקדון 

הפיקדון או  מחזירים לבתי העסק ומקבלים את דמי
משליכים למיכלי האיסוף במוסדות החינוך של המועצה 

 )בתי ספר וגני ילדים(

 

ם, בכל המושבימיכלים לאיסוף סוללות נמצאים  פסולת אלקטרונית וסוללות משומשות
במוסדות החינוך, משרדי המועצה, מחסנים טכניים 

 ומזכירויות הישובים

רצוי להשתמש בסוללות 
 נטענות

  במושבמיכל איסוף זכוכית )סגול( במרכז המיחזור  זכוכית כמו צנצנות, בקבוקי שמן זית וכוכלי מי

משומשים במרכז  /טקסטילמיכל איסוף לבגדים / טקסטילבגדים משומשים
 במושב המיחזור

 

ניירות לבנים, מחברות,  מנשרים,עיתונים, 
של מוצרי מזון, קוסמטיקה  קטנותאריזות קרטון 

 ותרופות

ליך אריזות של נא לא להש איסוף לעיתונים פזורים ברחבי המושב מיכל
 משקאות חלב ומיצים!

במושב           מיכל איסוף לקרטונים במרכזי המיחזור גדוליםארגזי קרטון 
 אין להשליך קרטון בסמוך לפח ירוק ביתי!

יש לשטח ולקפל את     
 הקרטונים לפני השלכתם

 פסולת בניין 

כתוצאה משיפוץ, הריסה או  הכוללת כל פסולת
 בנייה )אבנים, בלוקים, חול, גבס ועוד...(

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת מסוג זה ברשות 
הרבים או בכלי אצירה המיועדים לפסולת אחרת. 

התושב מחויב לפנות על חשבונו את פסולת הבניין לאתר 
 הטמנה מוסדר בלבד!

על התושב להמציא אישור 
לאתר על פינוי הפסולת 

 מורשה במידה וידרש

ללא  נקי בלבדמניחים בפינות הגזם בישובים גזם ביתי  נקי הכולל ענפים, שיחים, דשא מכוסח גזם ביתי
 !שקיות

 

 חל איסור על שריפת גזם !

פסולת גושית ביתית הכוללת ריהוט ישן, מזרנים 
 וגרוטאות.

משליכים בפינת פסולת גושית מוכרזת במושב בימים 
 מותרים בלבד ! 

 

השלכת פסולת גושית 
במקום שאינו מיועד לכך 

 תגרור קנס

 
 )אורגנית( למעוניינים במיחזור פסולת רטובה

לחם,  חומר אורגני )שאריות של פירות וירקות,
, שקיות תה, אטריות, שאריות קפהפסטה, אורז, 

של עצים ושיחים, עלי שלכת, ענפים רכים גזומים 
, פיסות קטנות של בדים טבעיים, דשא קצוץ

 ועוד( ניירחתיכות 

משליכים לקומפוסטר ומכינים דשן אורגני )קומפוסט( 
 לצמחי הבית והחצר

תושבי המועצה יכולים 
            לרכוש קומפוסטר 

 הנחה.  15% -ב 

          לפרטים נוספים: 
 570-5155152טל' 



 
 

 
 

 

                   

 מידע ותזכורת לתושבים –מיחזור במושב  

 טיפוח תוך, והסביבה החיים איכות של מתמיד בשיפור רבים ומאמצים אמצעים משקיעה השרון לב אזורית מועצה
 .לכם המוענקים השירותים רמת ובשיפור הישובים ניקיון על בשמירה, הישובים חזות

 הדברת, וגרוטאות גזם, אשפה פינוי, הניקיון חוק למימוש במסירות פועלים והסביבה החיים לאיכות המחלקה עובדי
 .ועוד החשמל מערכות תחזוקת, משוטטים בכלבים טיפול, הציבוריים והגנים הרחובות תחזוקת, מזיקים

מיכל כחול לנייר, מיכלים כתומים לפסולת אריזות, נמצא מרכז מיחזור ובו נמצאים מיכל סגול לזכוכית,  ישובבכל 
סוללות, מתקן איסוף ו פסולת אלקטרונית איסוף ליטר, מיכל 5.1קי שתייה בנפח מעל "כלוב" מיחזורית לבקבו

 טקסטיל וקרטוניה.

פינות גזם , נוספים לאיסוף נייר ובקבוקים מפלסטיקב מוצבים מתקנים ישובנוסף למרכז המיחזור, ברחבי ה
 נקי בלבד וכן פינה אחת מושבית לפסולת גושית בלבד.להשלכה של גזם ביתי 

. שאר סוגי האריזות מפלסטיק אינם נכנסים מרוקנים במתקן לבקבוקים נא לזרוק רק בקבוקי פלסטיק – אנא מכם
יס קרטונים מקופלים או משוטחים בלבד וללא פסולת אחרת יש להכנ בקרטוניהלפס המיחזור ונזרקות להטמנה!  

 ברחבי הפזורים והבקבוקים הנייר מתקני ליד קרטונים קופסאות להשאיר איןכגון קלקר או פלסטיק למשל. 
קבלן איסוף הקרטון המושב שנועד לקרטונים.  במרכז המרכזי המיחזור למתקן להביא יש הקופסאות את ,המושב

 מסוג אחר !לא יאסוף פסולת 

 לשימוש. מזבלה אינו המקום !!המיחזור מרכז ליד, לזריקה המיועדים, )פסולת גושית( שונים חפצים להניח אין
 ב יש מקום בו ניתן להשליך פסולת מסוג זה, נא לפנות לוועד המקומי לבירור המקום הקרוב אליך.ישובכל  התושבים

 בבית התושב ואיסוף השקיות הכתומות אחת לשבוע  בשקית כתומהאיסוף האריזות – )הזרם הכתום( פסולת אריזות
 .מכל חזית בתי התושבים

 !מתכולת הפח הביתי  07% -זדמנות למחזר כהזו ה

 , בשקיות הכתומותתזכורת כתומה.ההאריזות בצורה נקייה ומאורגנת לשקית יש להקפיד על זריקת פסולת לשם כך 
, אריזות וקופסאות שימורים , אריזות מתכתוניקיון חומרי היגיינהאריזות , מכל הסוגים לשים אריזות פלסטיק ניתן

ואריזות מוצרי חטיפים ועוגיות, אריזות תרופות, קרטוני ביצים, קרטוני חלב, אריזות מעדנים ניילון נייר, שקיות 
 (.משובח זה יהר המרבה כל) אחת משקית יותר ואפילו  52:55 עד השעה שלישי חלב. את השקיות יש להוציא ביום

 !ארגזי קרטוןו , פסולת אורגניתאריזות זכוכית, כלים חד פעמיים לשקית הכתומהאין להשליך 


