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 כת פסולת ביתית למיכלי אצירההנחיות מחייבות להשלהנדון: 

 כללי:

, בהתאם להודעת המועצות המקומיות 2012 –בהתאם לחוק העזר לגוש עציון )פינוי פסולת(, התשע"ג 

, בהתאם לתקנון המועצות המקומיות )תיקון מס' 2013 -)יהודה והשומרון( )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ג

"המועצה"(  –שך לנוהלי המועצה האזורית גוש עציון )להלן , ובהמ2014 -( )יהודה והשומרון(, התשע"ה210

ולפרסומים שיצאו מטעמה, בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון, קובעת בזאת המועצה הנחיות מחייבות 

 להשלכת פסולת ביתית למיכלי אצירה. 

 

 ייעוד מיכלי האצירה:

  שאריות מזון מן החי והצומח, בלבד.  –מיכלי אצירה בצבע חום 

  אריזות ו/או עטיפות של מוצרים בלבד, כשהם ריקים משאריות.–אצירה בצבע כתום מיכל 

  פסולת שיורית בלבד, שאינה מתאימה למיכל חום או כתום    –מיכל אצירה בצבע ירוק 

 )למעט גזם, פסולת אלקטרונית, תרופות, סוללות או ביגוד(. 

  מכסים. אריזות זכוכית ריקות בלבד, ללא  –מיכל אצירה בצבע סגול 

  ניירות וקרטונים דקים בלבד, כשהם משוטחים וריקים משאריות.   -מיכל אצירה בצבע כחול 

  בקבוקים העשויים מפלאסטיק בלבד, כשהם ריקים משאריות.  –מחזורית 

  קרטונים ואריזות קרטון עבות בלבד, כשהם ריקים.  –קרטוניה 

 

 הנחיות:

ם למיכלי האצירה, כאשר כל פריט יושלך אך ורק יש לבצע הפרדה מוחלטת בין המוצרים המושלכי .1

 .למיכל האצירה הראוי לו

יש להשליך את הפסולת אך ורק לתוך מיכל האצירה; יש לוודא כי כל הפסולת, הושלכה למיכל ולא  .2

 .התפזרה כל פסולת סביב למיכל האצירה

כניסת בעלי חיים ולמניעת למניעת י האצירה, מיכל חובה לסגור את מכסיבסיום השלכת האשפה,  .3

 . יש לוודא כי המיכל נסגר כיאות, ושום חפץ לא מפריע למכסה להסגר.מטרדי ריח

במקרה ומיכל האצירה מלא, עד שלא ניתן להכניס לתוכו פסולת נוספת, יש להעביר את הפסולת  .4

 למיכל אצירה אחר; אין להשאיר פסולת בצד או על מיכל האצירה.

 לפגוע במיכל האצירה ואין לעשות כל פעולה שתביא לפגיעה, לקלקול או לנזק.אין  .5

 אין להזיז את מיכל האצירה ממקומו; אין לחסום )לרבות חנית רכבים( את מיכל האצירה מכל צדדיו. .6

כל השלכת פסולת ביתית בניגוד להנחיות מחייבות אלו, מהווה עבירה כאמור על חוקי העזר לגוש עציון. 

 עבירה עלול להביא לאי נעימות, ובכלל זה תשלום דו"חות קנס, הגשת כתבי אישום וכיוצ"ב.  ביצוע 

 רועי וולר                                                    

 מנכ"ל המועצה                                                


