מטולה ירוקה!
תושבים יקרים שלום,
במסגרת חזון הרשות המקומית ותוך אחריות לסביבה ואיכות חיינו,
המועצה המקומית החלה בשנתיים האחרונות להטמיע את סוגיית
המחזור והפרדת הפסולת.
ברחבי הישוב הונחו פחים למחזור בנקודות שיפורטו בהמשך ובנוסף
הונחו ריכוזים של פינוי פסולת מחזור מסוגים שונים.

אודות לכם התושבים אשר מקפידים למיין את הפסולת לסוגיה
השונים אנו מצליחים לצמצם את כמות הפסולת המועברת להטמנה
והופכים את הפסולת למשאב ולשימוש חוזר.
אנו סבורים כי רק כולנו ביחד תושבי המושבה נחזיר אהבה לסביבה,
נשמור על סביבה ירוקה ונשפר את איכות חיינו.
לנוחיותכם להלן הנחיות להפרדת הפסולת והמחזור על מנת שנמשיך
להתייעל ולשמור על אורך חיינו בריא ונקי.

מדריך להפרדת פסולת במושבה:
מה זורקים לפח הכתום?








אריזות מזון מפלסטיק
קופסאות שימורים
שקיות ניילון
קרטוני חלב ומשקה
מיכלים של מוצרי נקיון וטיפוח
אריזות חטיפים
אין להשליך לפח זה – זכוכית ,נייר עיתונים ,כלים
חד פעמיים,
חפצים שונים /שבורים
הפחים הכתומים מפוזרים בכלל רחובות המושבה.
ימי פינוי הפחים הכתומים הנם :אחת לחודש

מה זורקים לפח הסגול?






בקבוקי שמן זית
בקבוקי בושם
צנצנות קפה
צנצנות ריבה או דבש
צנצנות של מחית לתינוקות
או כל זכוכית אחרת...
הפחים הסגולים ממוקמים ב -רקפת,
זיתים ,גורן ,אשד ,חקורה ,מצפה נפתלי,
נרקיס ,דובדבן ,לבנון ,חרמון.
ימי פינוי הפחים הסגולים אחת לרבעון.

מה זורקים לפח הכחול?
 פסולת אריזות קרטון ביתי.
 נייר לבן ,מגזינים ,ניירות עיתון ,מחברות
 קרטונים דקים וקטנים כמו קרטוני ביצים ,גלילי
נייר טואלט ,קרטוני פיצה ,אריזות של דגני
בוקר.
הפחים הכחולים ממוקמים ב-רקפת ,זיתים,
גורן ,אשד ,חקורה ,מצפה נפתלי ,נרקיס,
ארזים ,לבנון ,חרמון.
ימי פינוי הפחים הכחולים הנם-אחת לחודש

מה זורקים למחזורית?
 פסולת בקבוקי שתייה בגודל 1.5
ליטר ומעלה והפקקים שלהם
(המדובר בבקבוקי שתייה
משפחתיים שאין עליהם פיקדון).

מה זורקים למכלי הטקסטיל?
 בגדים משומשים/קרועים
ולא ראויים ללבוש ,חגורות
נעליים.

מה זורקים לקרטוניה?
את הקרטונים וניירות הקרטון החום אנו זורקים למכלי הפח
של חברת אמניר.

שימו  -אין לזרוק במכלים אלו כל פסולת אחרת.
הקרטוניות מוצבות במושבה ברחובות :הראשונים ,ליד
המוזיאון בחניה ,ליד מסעדת הטחנה  ,סופר אורי .

מתחמי מחזור:
 מתחם מיחזור מרכזי ליד סם הכולל :קרטוניה ,בקבוקים,
פחים כתומים ,פחי אשפה ,עיתונים ,בקבוקי זכוכית,
בגדים
 מתחם מיחזור מרכזי ברחוב האירוס הכולל :בקבוקים,
עיתונים ,בקבוקי זכוכית ,בגדים

גזם משפחתי
לאן זורקים?
במתחם הגדר הטובה קיימת מכולה אליה ניתן להשליך גזם.
יש להקפיד על השלכת גזם ,משטחי עץ או/ו רהיטי עץ בלבד.
אין להשליך גזם לפחי האשפה הירוקים!
אין להשליך גזם למכולה באזור התעשיה!
במהלך השבוע ימי פינוי גזם קבועים ימים -ראשון  ,שלישי ,וחמישי

פסולת בניין
חומרים או שיירי חומרים ,המשמשים לבניה חדשה ,שיפוץ או שינויים של בניין,
שיירי הריסה של בניין ,אדמה ,ערימות אדמה ,אבנים ,סלעים וכו'...
ביצוע הפינוי ומימונו – באחריות התושב!

