
טקסטיל
למתקן טקסטיל

פסולת להטמנה
במכולת האשפה

אריזות זכוכית
לפח הסגול פסולת אורגנית 

לפח החום
אריזות

לפח הכתום

בקבוקי פלסטיק
למיחזורית

נייר וקרטון דק 
לפח הכחול

אריזות קרטון עבה
לקרטוניה

כל שאריות המזון: 
בשר, דגים, מוצרי חלב, פירות 

וירקות, ממתקים ומשקאות.

פסולת גינה דקה:
כסחת דשא, עלים יבשים

* * *

אריזות פלסטיק ושקיות:
כל אריזות הפלסטיק, קלקר, 

־שקיות חטיפים, שקיות פלס
טיק, קרטוני חלב, מיץ ושוקו.

אריזות מתכת:
קופסאות, שימורים, תרסיסים

* * *
יש להקפיד על ניקיון 	 

הפלסטיק מנוזלים ושאריות 
מזון.

פינוי הפח הכתום מתבצע 	 
אחת לשבוע למפעל המיון 

בעפולה.

בקבוקי פלסטיק:
מיכלי משקה בנפח 1.5 ליטר

* * *
נאסף אחת לחודש ומועבר 	 

למפעל מיחזור במפרץ חיפה.
הפלסטיק משמש לייצור 	 

מגוון מוצרים בתעשיית 
הפלסטיק.

אריזות זכוכית: 
בקבוקי שמן זית, צנצנות ריבה 
דבש וקפה, בקבוקי בושם וכד'

* * *

כל סוגי הנייר / עיתונים כולל 
קרטונים קטנים ודקים: 
גלילים, תרופות, אריזות 

קורנפלקס, קרטוני ביצים, 
מגזינים, ספרים, מחברות וכו'

* * *
פינוי הנייר מתבצע ע"י חברת 	 

אמניר, למפעל בחדרה
תוצרי המיחזור כוללים נייר 	 

טישו, נייר טואלט, נייר לניגוב 
ידיים, אריזות ביצים ועוד.

עסקים ובתי ספר מתבקשים 	 
ליצור קשר עם האגף.

כל סוגי הטקסטיל לשימוש 
חוזר/ מיחזור:

בגדים, תיקים, נעליים, מצעים, 
וילונות ומגבות.

* * *
לאחר מיון ידני, מוצרים 	 

שאינם ראויים לשימוש חוזר 
מעובדים לסמרטוטים.

בדים מעופשים יש לשים 	 
במכולת האשפה הירוקה 

להטמנה.

רק פסולת שאיננה ניתנת 
למיחזור:

טיטולים, סכיני גילוח, מברשות 
שיניים וכו'

* * *
אסור להשליך פסולת הניתנת 	 

למיחזור במכולת האשפה.
הטמנה הינה הפתרון האחרון 	 

אחרי מיצוי כל יתר אפשרויות 
פינוי האשפה!

פינוי האשפה מתבצע ע"י 	 
המועצה אל אתר ההטמנה 

אבליים. 

ארגזים ואריזות קרטון  

* * *
יש להשליך קרטון בלבד 	 

ללא אריזות ניילון, קלקרים 
ואשפה אחרת. 

מומלץ לישר את הקרטונים 	 
לצמצום הנפח.

פינוי הקרטון מתבצע על 	 
ידי חברת קממ, בתדירות 

קבועה לכל ישוב, ומועבר למיון 
ומיחזור.

השלכת שאריות מזון אל 	 
מכולת האשפה הירוקה 

אסורה ובניגוד לחוק.
אין להשליך אריזות פלסטיק, 	 

נייר, קרטון, ניילון וכדומה אל 
הפח החום.

פינוי הפחים מתבצע אחת 	 
לשבוע אל אתר הקומפוסט.

ניתן להזמין משאית 	 
קומפוסט דרך מוקד המועצה.

הערה: מצורפות הנחיות 	 
לטיפול בקומפוסטר ופח חום.

פסולת אלקטרונית ומוצרי חשמל

גרוטאות ורהיטים גדולים

2יד 

גזם בלבד: ענפים 
ועלים יבשים

כל ציוד עם כבל חשמלי/ אלחוטי: מקררים, 
מחשבים, טוסטר, מיקרוגל, מצלמות וכו'

פלסטיק, עץ, מתכת וכד'

ביגוד, מצעים, כלים, ריהוט וכד'

לרכז בפינות גזם משולטות בישוב	 
יש להקפיד על ניקיון עמדת פינוי הגזם. גזם עם פסולת אחרת )צנרת, עציצים, ניילונים, 	 
אבנים, אדמה וכד'(, לא תפונה. דשא ועלים מומלץ לשים בארגז עבור הקומפוסטר.	 
ניתן להזמין רסק גזם דרך מוקד המועצה	 

כל החפצים עוברים מיון: לשימוש חוזר או למיחזור.	 
כל ההכנסות מועברות לתמיכה בשכבות חלשות בקהילה.	 
טלפונים חיוניים: משומשהו: 04-9990560, צלחת חמה: 04-9582355, 	 
פתחון לב: 04-9985661 .	 

בעגלת המיחזור או להתקשר למוקד 107, לאיסוף של הפסולת מהבית	 
יש להניח את הפסולת בחזית המגרש/ כניסה לבית.	 
פינוי המוצרים יתבצע תוך כשלושה ימים מהקריאה.	 
הפסולת מועברת אל ״אקולוגיה לקהילה מוגנת״, מפעל מיחזור לאנשים בעלי 	 

צרכים מיוחדים.

יש להניח בפינת הגרוטאות באופן מסודר.	 
הגרוטאות מפונות למפעל מיון ומיחזור במפרץ חיפה.	 
ציוד תקין מומלץ למסור ליד 2.	 

משומשהו. 1
צלחת חמה. 2
פתחון לב. 3

מפעלי המיון והמיחזור עשויים להשתנות מעת לעת.	 
במידה ויש צורך בפינוי מוקדם יותר, של כל אחד מסוגי הפסולת, יש להתקשר אל מוקד המועצה בטלפון: 04-9902333 או 107.	 

יש להקפיד על ניקיון אריזות 	 
הזכוכית.

זכוכית בכל הצבעים, נאספת 	 
יחד במתקן אחד.

אין להניח לצד המתקן 	 
חלונות ומראות, יש להשליכם 

אל מכולת האשפה הירוקה.
השלכת נורות למתקן 	 

הזכוכית אסורה, מחשש 
התנדפות כימיקלים רעילים 

בעת שבירתן.
פינוי הזכוכית מתבצע ע"י 	 

חברת אמניר אל מפעל פניציה 
בירוחם.

מדריך הפרדת פסולת למיחזור במשגבמדריך הפרדת פסולת למיחזור במשגב


