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הנדון :עדכונים ממחלקת תברואה  -חגי תשרי 2019
 .1אנו מבקשים מהיישובים להימנע מגיזום מסיבי ביישוב בחודשים ספטמבר-אוקטובר על מנת
שהמועצה תוכל לשמור על מועצה נקייה בחגים ובמהלכן.
 .2כידוע ,מועצה אזורית גזר מבצעת איסוף גזם פעם בשבוע בכל אחד מיישובי המועצה.
כאשר יישוב מעוניין לבצע גיזום מסיבי החורג בהיקפו מהכמות השוטפת ,על היישוב לעדכן
את מזכירת מחלקת התברואה ו/או מפקח המחלקה לפחות שבוע לפני מועד הגיזום
המתוכנן ,על מנת שניתן יהיה להיערך כראוי לתגבור בפינוי הגזם.
המחלקה לא תוכל להתחייב לאיסוף גזם בסמוך למועד הגיזום ,ביישוב שלא יעדכן ,כאמור,
לפני גיזום ולא יקבל אישור ממחלקת התברואה.
חשוב לציין שאם מקור הגזם המסיבי הינו של תושב פרטי ,המועצה תבצע בירור וטיפול מול
אותו תושב.
בנוסף ,חשוב להדגיש שכאשר קבלן של חברת חשמל מגיע ליישוב לגיזום צמחיה ,חלה על
הקבלן של חברת החשמל חובה לדאוג לאיסוף הגזם שגזם .על היישוב לדווח למועצה על
כניסת הקבלן לעבודה ביישוב.

 .3חשוב להזכיר לתושבים שיש להוציא את הגזם הנקי ואת הפסולת הגושית אך ורק בהתאם
למועדים המפורסמים על ידי המועצה ולהניחו במקומות המיועדים לכך או במקומות
מתאימים לאיסוף .אין להניח את הגזם או את הפסולת בצמוד לצנרת מים ,לגדרות ,לחומות
או מתחת לכבלי חשמל.
 .4על מנת שנוכל לספק את השירות הטוב ביותר ,יש לעדכן את התושבים שהגזם שנאסף חייב
להיות נקי ובכמות סבירה .כמות גזם חריגה מקשה על האיסוף ולעיתים אינה מתאפשרת
ביום הפינוי השוטף .במקרה שתושב הוציא כמות גזם חריגה עליו לעדכן את מחלקת
התברואה.
 .5כמו כן:
א .פסולת גושית היא ריהוט ישן ,מקררים ,מכונות כביסה וכדומה.
ב .פסולת בנייה /חקלאית /משטחים /דקים /עץ -טפסנות /ניילונים /צמיגים וכדומה ,אינם
נאספים במסגרת איסוף הפסולת הגושית ביישובים.
ג .משטחים /דקים /עץ -טפסנות /עץ נגריה /גזם חקלאי וכדומה ,אינם נאספים במסגרת
איסוף הגזם הנקי ביישובים.
ד .עלים ניתן לאסוף בשקיות אשפה (אך לא בשקים) והם יאספו במסגרת איסוף הגזם.
ה .פסולת גזם או גושית לא תאסף משטח פרטי ,חניה פרטית וכדומה.
מחלקת תברואה מעוניינת לעבוד בשיתוף פעולה עם היישובים ובשקיפות .אנא עזרו לנו לשמור על
הנהלים כדי שנוכל לספק לכם את השירות הטוב ביותר!
בברכה,
כרמית גבע
מנהלת מחלקת תברואה
קידום ורישוי עסקים
העתק:
כרמל טל -מנכ"לית המועצה

