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 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה היא להגדיר את השיטה לאיסוף אשפה בשטחי המועצה.

 

 הגדרות .2

 פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, שאינה מכילה מרכיבים אורגניים.  –אשפה יבשה   .2.1

 .פסולת אורגנית )שאריות מזון( – אשפה רטובה .2.2

 לת בניין.פסו ,גרוטאות ופסולת גינון, לא כולל אדמת גינון או מרבדי דשא – גזם .2.2

 

 תוכן ההוראה .2

 פינוי אשפה ביתית ו/או גזם

אשפה ביתית ו/או גזם יפונו באמצעות קבלן חיצוני ועל פי חלוקה לימים, בהתאם  .2.1

 .(1)מסמך ישים  לאזור המגורים

 מספר ימי פינוי האשפה יהיה תלוי בגודל פח האשפה: .2.2

 ליטר יפונו פעמיים בשבוע 240פחים בגודל  .2.2.1

 יפונו שלוש פעמים בשבוע ליטר 1100פחים בגודל  .2.2.2

 פעמיים בשבוע. –. בשכונת סחלבים בשבוע פעמיים –פחים טמוני קרקע  .2.2.2

בחלוקה  פעמים בשבוע 4מספר ימי פינוי הגזם הנו אחיד לכל הישוב ועומד על  .2.2

 לאזורים בשהם, פעמיים בשבוע בכל אזור.

 פינוי פסולת בניין

לבין פסולת בנין שבעליה אינו  מבחינים בין פסולת בנין שהוצאה על ידי גורם ידוע .2.3

 ידוע.

  –פסולת שבעליה ידועים  .2.3.1

בעל הפסולת יחויב לפנות את הפסולת למטמנה מוכרזת בהתאם  .2.3.1.1

 (.3( וחוק מניעת נפגעים )מסמך ישים 2לחוק הניקיון )מסמך ישים 

  –פסולת שבעליה אינם ידועים  .2.3.2

במידה והפסולת מהווה סכנה לשלום הציבור, האחריות לפינוי  .2.3.2.1

ולת מוטלת על אגף איכות הסביבה ובתוך פרק זמן שלא יעלה על הפס

 שעות. 24
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במידה והפסולת אינה מהווה סכנה לשלום הציבור, הפינוי יעשה  .2.3.2.2

 ובאחריות אגף איכות הסביבה.באופן מיידי 

ככלל, באחריות הפיקוח העירוני להטיל קנסות על מפרי החוק. לפירוט ראה הוראת  .2.3

 .(4)מסמך ישים  ול בקנסותטיפ – 5.4.7.1עבודה מספר 

 

 אחריות ביצוע .3

 ת אגף איכות הסביבהמנהל .3.1

 מפקח על קבלנים .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 תוכנית עבודה לפינוי אשפה, גזם וגרוטאות. – 1מסמך ישים  .3.1

 חוק הניקיון - 2מסמך ישים  .3.2

 חוק מניעת נפגעים - 3מסמך ישים  .3.2

 נסותטיפול בק – 5.4.7.1ראה הוראת עבודה מספר  - 4מסמך ישים  .3.3

 חוזה התקשרות עם קבלן פינוי אשפה – 5מסמך ישים  .3.3

 

 נספחים .6

 וגזם אשפה פינוי לוח – 1נספח  .6.1

 

 תפוצה .7

 ראש המועצה המקומית .7.1

 סגני ראש המועצה .7.2

 מנכ"ל המועצה .7.2

 מנהלת אגף איכות הסביבה .7.3

 מפקח על קבלנים .7.3

 קובץ הוראות עבודה .7.6

 אחראי ניקיוןתפקיד:  אבי קרניכותב ההוראה:  

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  חיננית וייסמאשר ההוראה:  
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 : לוח פינוי אשפה וגזם1נספח 

 

 ימי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות
 

 אשפה רטובה  שכונה
 פח חום

 ליטר60/360
 בתים פרטים
 ומשותפים

 אשפה יבשה
 פח ירוק

 ליטר 240 
 בתים פרטיים

 

 אשפה יבשה
 פח ירוק

 ליטר 1100 
בתים 
 יםמשותפ
 

 פחים 
 טמונים

 גזם

 א, ד,  א, ד, ו, א ב, ה, אלונים

 ב, ה,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, ברושים

 ב, ה,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, גבעולים

 א, ד,  א, ד, ו, ג ב, ה, הדסים

 א, ד,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, ורדים

 ב, ה,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, חמניות

 ב, ה,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, טללים

 א, ד,  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, יובלים

 א, ד,   א, ד, ו, א, ד, ב, ה, יעלים

 א, ב, ד, ה  א, ד, ו, א, ד, ב, ה, עמק איילון

 א, ד,  א, ד, ו, ג ב, ה, רקפות

 ב, ה, א, ה,  א, ד, ב, ה, סחלבים

 ב,ה  א,ד,ו,  ב, ה, כרמים 
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 י דשא( יש להוציא ערב הפינוי.גזם + גרוטאות )לא כולל מרבד*          

 הוצאה שלא בימי הפינוי תלווה בקנס כספי.  

 * את בקבוקי פלסטיק ועיתונים יש להפריד ולהשליך במכלי המחזור          
 ברחבי הישוב.

 
 פסולת בניין יש לפנות עצמאית לאתר הטמנה מוסדר.  *


