בכפר ברוך שומרים על איכות החיים !
תושבים יקרים שלום רב,
במטרה לשפר את רמת השירותים ולשמור על סביבה נקייה ונעימה לכולנו מצ"ב נוהל פינוי גזם,
אשפה ופסולת .
פינוי גזם ,מה מותר ומה אסור?
כמות  -בכמות שאינה עולה על נפח של  2קוב (" 2ביגים" )
מתי? הגדלנו את כמות פינוי הגזם לפעמיים בחודש  .הודעות מסודרות על יום פינוי הגזם המדויק
ימסרו באמצעים הדיגיטליים  .יש להוציא את הגזם במהלך היומיים לפני הפינוי .אם לדוגמא
יום הפינוי עליו הודענו הוא שישי יש להוציא את הגזם בימי רביעי וחמישי .ביום הפינוי עצמו
הוצאת גזם אסורה.
להיכן? בקדמת הבית באופן שלא יחסום את המעבר במדרכה או בכביש ,ולא מתחת לקו חשמל
הערות חשובות !
א .הענפים יקוצצו לאורך שאינו עולה על  1.5מטר וירוכזו בערמה.
ב .גיזומת קלה וכסחת דשא יש לרכז בקרטון או בשקיות ניילון סגורות או בביגים
ג .במקרה של גיזומת גזעים ו\או כמות גזם גדולה מ 2קוב – על התושב לבצע פינוי באופן
פרטי ולתאם פתיחת אתר הגזם מול המזכירות.
*שימו לב  ,הוצאת גזם שלא בהתאם להנחיות אלו – תגרור קנסות והטלת חיוב על פינוי מיוחד
לגזם!
פינוי אשפה ,ריהוט וגרוטאות ,מה מותר ומה אסור?
אשפה ביתית – תיזרק אך ורק לתוך הפחים הירוקים  .יש לסגור את דלת הפח על מנת למנוע
כניסת מזיקים והפצת ריחות .אין להניח ליד/במסתור/בכל מקום אחר ! במידה והפח שליד ביתכם
מלא  ,נא לזרוק בפח קרוב אחר.
בדלי סיגריות /קליפות גרעינים /מסטיקים – הם אשפה לכל דבר ויש להשליכם לפח!
אין להשליך אשפה  /גרוטאות בתוך הפילרים!
ריהוט וגרוטאות – שולחנות ,כיסאות ,ספות ,סלונים ,אופניים ,מוצרי פלסטיק גדולים ומוצרי חשמל
קטנים לרבות פסולת מוצקה גדולה דוגמת מקררים ,מדיחי כלים ,מכונות כביסה ,תנורי אפיה וכד'
יש להוביל בצורה פרטית למכולה הממוקמת מחוץ לישוב ליד המתקן של חברת מקורות  .המכולה
פתוחה בימי שישי אחת לשבועיים  ,מועדי הפתיחה ימסרו בצורה מסודרת באמצעים הדיגיטליים
 .אין להוציא פסולת מסוג זה ליד הפחים הירוקים!
פסולת בנין  -בכמות שאינה עולה על שני שקים קטנים ניתן להשליך במכולה  .בכמות גדולה יותר
חובה להזמין מכולה באופן פרטי.

מיחזור
מיחזור פסולת – ברחבי הכפר מפוזרים פחים המיועדים למחזור לפי צבעים:
כתום – לאריזות
כחול – לנייר
סגול – לזכוכית
כחול עם שילוט מתאים לבדים ובגדים שלא ניתן לתרום;
כלובים – לבקבוקי פלסטיק .אנא הקפידו להפריד את הפסולת בהתאם
קרטוניה
נא לרוקן את הפסולת מתוך הקרטונים כולל קלקר וניילונים בטרם פינוי לקרטוניה .חברת פינוי
הקרטונים לא מפנה קרטונים שיש בהם תכולה אחרת מלבד קרטונים מה שמשאיר אותנו עם
קרטוניה מלאה.
שמירה על הניקיון במרחב הציבורי


איסוף פסולת לאחר אירועי התקהלות של נוער וילדים -קרטוני פיצות ,כוסות ובקבוקים
יש לזרוק לפחים בסוף האירוע (רצוי לפחי המחזור ,בכל מקרה לא להשאיר בשטח
הציבורי) .הורים ,מדריכים אנא הנחו את בני הנוער לגבי נוהל זה.



גיזום צמחיה פרטית -לעתים הגדר החיה גדלה ופולשת למדרכות ולמעברים .כשם שכל
תושב דואג לגזום את הגדר החיה שגדלה לתוך שטח הגינה הפרטית עליו לגלות אחריות
ולדאוג לעשות זאת גם כשהגדר פולשת לשטח ציבורי.



שמירה על סדר וניקיון בפילרים ובחניות הפרטיות -הפילרים והחניות המצויים בכל מגרש
הם אמנם פרטיים ,אך למעשה הם חשופים לרוב לעין ציבורית .כדי לשמור על חזות נקיה
ומסודרת על התושבים לשמור על החניה נקיה ומסודרת.



מודעות לשמירה על ניקיון -חרף המאמצים הנעשים ביישוב בנוגע לשמירה על ניקיונו,
ניתן לראות ברחובות שקיות ניילון ,אריזות למיניהן וכד' .אנו קוראים לכל התושבים לגלות
יותר אכפתיות ולא להתעלם מלכלוכים מיותרים אילו .אנא שמשו דוגמא אישית לילדיכם
ולסביבה  ,המאמץ הפיזי אינו גדול אך התרומה לקהילה היא ענקית 😊

לתשומת לבכם!
החל מה 1.11המועצה תבצע אכיפה מוגברת נגד מטרדי איכות סביבה .פקחי המועצה יסיירו
תכופות ברחבי היישוב ויבצעו אכיפה נמרצת נגד מפירי חוק .אנא המנעו מקנסות !
בכל שאלה בנושאים אלו ,ניתן לפנות לאמיר סולמי ,מזכיר הישוב 054-3214116
בברכה,
ועד מקומי כפר ברוך

