
 

 

 

 

 

 

 ,רב תושבי נירית שלוםל

תלונות רבות של תושבי היישוב, בנוגע לפינות הנוכחי, הגיעו לוועד המקומי וועד הכהונת  לאורך כל תקופת
הפולט ריחות  "פח אשפה ענק" ול לכלוך וזוהמה והגזם הפזורות ברחבי היישוב, שהפכו למוקדים של  המחזור

באיכות הפוגע , ואסתטי תברואתי, מפגע סביבתימטרד ומייצר ו רעים, מושך אליו מזיקים כמו חולדות ועכברים,
  הללו.תושבים המתגוררים בסמוך לפינות המחזור כלל תושבי היישוב ובפרט באיכות חייהם של החייהם של 

את נושא הטיפול בפינוי ומחזור הפסולת  לבחון מחדש המקומי של נירית, , החליט הוועדהרבות לאור התלונות
מתווים שונים ולבחון מה נעשה בנושא ביישובי המועצה, וד מהם הגורמים למציאות עגומה זו, ללמביישוב, 

ולבחור מתווה שיאפשר התמודדות טובה ונכונה  ,חומרים למחזורבגושית והפסולת בלהסדרת הטיפול בגזם, 
תוך שמירה על עיקרון הנגשת המחזור לכלל התושבים והפחתה דרמטית  ,לבעיות המחזור והגזם ביישוביותר 

 .מפינות המחזור של המטרדים הנגרמים לתושבים

מוצבים  עליו ,מוכהבנויה נצדדיו בגדר  3מוקף מ פינות המחזור הפזורות כיום ביישוב מורכבות ממשטח בטון 
שנערמות הסתבר כי בפועל ע"ג ערמות הגזם גזם.  פינויל...( ואזור כתומים, כחולים מיכלים)מספר מתקני מחזור 

 , מזרונים מכשירים אלקטרוניים וכו.פסולת בניין ,פסולת גושית, קרטוניםמושלכת  ,בפינות המחזור שביישוב
ושופכים עובדת היות פינות המחזור "פחי אשפה גדולים" מנצלים את הגורמים מחוץ לישוב  )פעמים רבות ע"י

פסולת (, על מנת לחסוך מעצמם תשלום עבור הטיפול בפסולת זו ,שוביפסולת שכלל אינה מיוצרת בי אליהן
 . ואסתטי תברואתי, מפגע סביבתימטרד ושל  תלהיווצרוהגורמת 

מעלה באלפי מעבר להפיכת פינות המחזור למפגע, הגזם בפינות המחזור, ערמות השלכת הפסולת הגושית על 
עקב המצאות פסולת גושית ע"ג הגזם, גזם )ה יהוצאות השנתיות של היישוב על פינואת ה ,בשנהרבים שקלים 

  .(הפינוי שלו עולה דרמטיתפינוי הגזם הופך בפועל לפינוי פסולת גושית שמחיר 

הפזורות ברחבי והגזם  נות המחזוריפצע שינוי יעוד להוועד החלטה לבבסיום תהליך הלימוד והבחינה, קיבל 
, כתומים מכליםבהם )ללא גזם(,  ויהפכו לפינות מחזור בלבדישופצו, יצבעו ויגודרו והגזם  זורפינות המחהישוב. 
 המכליםיהיו כל סוגי  מחזורהפינת לא בכל ) לאיסוף מוצרי אלקטרוניקה ומכליםלזכוכית, קרטוניות  מכלים, כחולים

 .המקום ולשמר אותו במצב נקימתוך כוונה ליפות את  ,(ככל האפשר ברחבי הישוב אותםאך נשתדל לפזר 

 עקרונות המתווה החדש:

  את הגזם ניתן יהיה להוציא ביום ב' ) ג' מחזית בתי התושבים בלבד מייעשה אחת לשבוע ביפינוי הגזם
גננים שיעבדו בימים אחרים יאלצו לקחת את הפסולת איתם מהישוב או לשמור אותו בשטח . (בלבדאחה"צ 

 חצר הבית עד ליום ב' הבא.

 על פי הודעה מסודרת שתצא  נוי הפסולת המוצקה ייעשה אחת לחודש )ביום השישי האחרון בכל חודשפי
 . ( מחזית בתי התושבים בלבדמראש לכלל התושבים

 בהם  ניתן יהיה לפנות לכל אחת מפינות המחזור הפזורות ביישוב)בקבוקים, עיתונים...( מחזור ל םחומרי
 .המתאימים סגוריםהמתקנים היוצבו 

 ריקון בזמן של מתקני ידאגו לו םפינות המחזור ויוודאו את ניקיונאנשי האחזקה של היישוב יבקרו מידי יום ב
 . בפינות המחזורהמחזור ש

 השלכת גזם או  , האוסריםאת כללי ההתנהגות בפינות המחזור יםמסבירה יםשלט ובפינות המחזור יוצב
 .כלשהיא פסולת גושית

 למוקד ביישוב  שודרוישל המצלמות  הוידאוביישוב כשצילומי פינות המחזור שבהדרגה בכל  תקנומצלמות  יו
 ו.ויוקלט

המכלים והפחים השונים הצבת וברחבי היישוב, התקנת  פינות המחזורשיפוץ חל בביצוע בתקופה הקרובה נ
 נות מחזור בלבד.ילמחזור והפיכתן לפ

אך ורק מוצקה פסולת גזם והקפיד על השלכת גלות הבנה ולסייע במהלך חשוב זה, ללאנו מבקשים מהתושבים 
 ולהנחות לגבי הגזם את הגננים העובדים עבורם. במקומות שנקבעו לכךבימים ו

 ,מודים מראש על שיתוף הפעולה

 ניריתמקומי ועד 

 


