
 

 ריענון הנחיות להשלכת פסולת גושית ופסולת בניין
 2019יוני  //קיבוץ נען 

  

 שלום רב, חברי ותושבי נען 

הקיימות הנוגעות להשלכת פסולת גושית ופסולת בניין בנען. מסמך זה נועד לרכז את ההנחיות  ברצוננו לרענן את ההנחיות

 ובנוסף לתחום את פעילות ענפי החצר בנדון לימים ושעות מוגדרות. ולהביאן לידיעת הציבור

 .ומוסדותיותושבי הקיבוץ  למחייבות את כללהלן נחיות הה

 

 :הנחיות לפינוי פסולת גושית 

הירוק )כגון: ריהוט ישן  פסולת שאינה אורגנית ונפחה גדול כך שלא ניתן להשליכה לפח האשפהפסולת גושית =  :הגדרה

 ושבור, מזרונים, אופניים שבורות, עגלות ילדים ישנות, בוסטרים וכו'(.

, יש (בבוקר 06:00-ועד למחרת ב 17:00אחה"צ )מהשעה אך ורק בימי רביעי ניתן לפנות מהבית פסולת גושית  :הנחיות

 . לצד הפחים השכונתיים להניחה בצורה מסודרת

 חמישי בבוקר. מייעשה על ידי עובדי הנוי אחת לשבוע ביהאיסוף של הפסולת הגושית 

 מיביאך ורק  –פסולת גושית אחת לשבוע רק ציאו גם הם ת החינוך )גיל רך וחינוך חברתי( יווציבור בנען ומערכמוסדות 

 בסוף יום העבודה.  -רביעי 

מועד הפינוי הקרוב )לדוגמה בשל מעבר דירה וכו'( יזמינו פינוי בתשלום דרך לכמה ימים עד  המתיןתושבים שלא יוכלו ל

 בשעות פעילות 2842דרך משרד אשכול הבינוי בטלפון יש לתאם את הפינוי  אשכול הבינוי והוא יבוצע על ידי ענף הנוי.

 .08:00-16:00 המשרד

 בהתאםותיבדק האפשרות לרווח את תדירות הפינוי לאחת לחודש, ייבחן הנוהל , הנ"לההנחיות ענון ימרחודשים  3-בעוד כ

  קיים ברוב היישובים בישראל.לנוהג ה

 

 :הנחיות לפינוי פסולת בניין 

פסולת בניין נוצרת אפילו מהתקנה , משללתוצר הלוואי של עבודות בינוי, שיפוץ והתקנות בבתים ) פסולת בניין = :הגדרה

, ות(. פסולת בניין כוללת חומרים כגון בטון, אריחי קרמיקה, שברי מרצפות וקירהחציבה בקירמ כתוצאה של מזגןפשוטה 

 . פרקטים וכו'חתיכות , וקיםברזל, אבן, קורות עץ, משטחי קלקר גדולים, חומר מבודד לקירות, שברי בל

 חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין ברחבי נען. :הנחיות

o  המוטמנים.או בתוך הפחים הפחים הירוקים  בתוךאין להשליך פסולת בניין 

o הפחים. לידפסולת בניין ניח אין לה 

o או מחוץ לקיבוץ.מרחב ההיקפי של הקיבוץ אין להשליך פסולת בניין ב 



 

להלן רשימת האתרים ) לטיפול בפסולת בניין מורשהסולת בניין יש לפנות בצורה מסודרת אך ורק לאתר הטמנה פ

מבצע את עבודת ה מוטלת על החבר פינוילהאחריות (. 2019דכן למרץ מעו – המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה

 השיפוץ, ההתקנה או הבנייה בביתו.

  גדולותפינוי פסולת בניין בכמויות: 

יש לרכז את  קיים במקרים של שיפוץ גדול או בינוי מחדש. במקרים כאלהבכמויות גדולות פסולת בניין צורך לפנות ה

אין להציב מכולה באופן עצמאי ללא תיאום עם אשכול הבינוי המיועדת לפסולת בניין.  ,הפסולת במכולה מתאימה

יש לתאם עם אשכול הבינוי את הזמנת המכולה ולוודא שמיקום המכולה אינו מפריע למרחב הציבורי ואינו פוגע  והתשתיות!

 בתשתיות הנוי.

 קטנות פינוי פסולת בניין בכמויות: 

תקנה של ה ,בניית דק, )לדוגמה במקרה של שיפוץ קטןפסולת בניין בכמות שאינה מצדיקה הבאת מכולה  יש לפנות כאשר

, ולהעבירה אך ורק ביצוע העבודהמ תוך זמן סביר ,את הפסולתבאופן עצמאי אחראי לפנות הוא זה שהחבר , וכו'( מזגן

יש ליצור קשר , לשם כךידי אשכול הבינוי. לחילופין, ניתן לתאם פינוי בתשלום על  .מאתרי ההטמנה המורשים לכך לאחד

 .08:00-16:00 המשרד בשעות פעילות 2842עם משרד הבינוי 

 

 (30/06/19החל מיום ראשון הקרוב, ) יישום הנוהל במתכונת זו הינו מיידי  שימו לב:

 08:00-16:00בשעות הפעילות  2842לפנות למשרד אשכול הבינוי והתשתיות בטלפון  ניתןבכל שאלה 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 איציק ליבמן, מנהל אשכול בינוי ותשתיות

 

 

 

 העתק:

 רעיה בן אברהם, מנהלת קהילה

 יגאל דן, מנהל הנוי
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