
ביקנעם ממחזרים כדרך חיים!

מידע לתושב

אופן הפרדת פסולת
ומועדי הוצאת גזם ביקנעם



כולנו יחד שומרים על יקנעם נקייה ובטוחה



תושבות ותושבים יקרים,
עיריית יקנעם  מייחסת חשיבות ומשקיעה משאבים רבים בשמירה על הטבע, משאביו והסביבה.

כעיר ירוקה מובילה חרטנו על דגלנו לעודד ולקדם מיחזור, ואנו שמים דגש מרבי על קידום כל נושא המיחזור שנחשב 

לאחד הנושאים החשובים ביותר בשמירה על הסביבה. כמי שמאמינה בתהליך המיחזור, אני יודעת שלמיחזור חשיבות 

עצומה שעה שהוא מונע בזבוז של משאבים חיוניים, ומאפשר להקטין בצורה משמעותית את כמות הפסולת המיוצרת. 

לצד המיחזור, תגביר העירייה את הפיקוח על הוצאת גזם וגרוטאות אך ורק בימים שנקבעו לכך. הרשות תפעל גם כנגד 

אי איסוף צואת כלבים, וכנגד כלבים משוטטים, ותדאג למבצעי אכיפה.

אני פונה לכל אחת ואחד מכם ומבקשת את שיתוף הפעולה שלכם. רק יחד נוכל לקדם את מטרתנו המשותפת ולאפשר 

לנו, לילדינו ולדורות הבאים איכות חיים גבוהה. 

              
שלכם בברכה,           

מוניק קונפינו           
                     מנכ"לית העירייה 

תושבות ותושבים יקרים,
יקנעם היא עיר ירוקה בטבע פורח. כעיר ירוקה מובילה, אנו שמים דגש ודואגים לשמור על הטבע ועל הסביבה, עבורנו, 

עבור ילדינו, ועבור הדורות הבאים.

השמירה על הירוק מהווה חלק מרכזי בעשייה היישובית. כמי שמאמינים בחינוך מגיל צעיר אנו מטמיעים את חשיבות 

השמירה על הסביבה כבר בגני הילדים. כפועל יוצא מכך אנו מתגאים בגני ילדים ובבתי ספר ירוקים, וירוקים מתמידים. 

העובדה שהילדים ובני הנוער הם חלק בלתי נפרד מהתהליך מביאה להצלחתו.

כחלק מעשייתנו המגוונת חתמנו לפני כשנה על הסכם עם תאגיד המיחזור  'תמיר', ובמסגרתו אנו עמלים למקסם את 

המיחזור בעיר. היעד שהצבנו לעצמנו הוא העלאת אחוזי מיחזור הפסולת, וצמצום הטמנת הפסולת למינימום האפשרי. 

בשל כך דאגנו לפריסה רחבה של מרכזי מיחזור בכל רחבי העיר.

לצד המיחזור, חשוב לנו להמשיך ולשמור בכל הפרמטרים על יקנעם שלנו יפה, נקייה, ירוקה ופורחת. בעזרת שיתוף 

הפעולה אתכם ביישום הדברים שכתובים בעלון זה, נוכל לעשות זאת.

בברכה                
                   סימון אלפסי
                               ראש העיר

כ"א בשבט התשע"ו
27.1.19

 
הידעת? 

לפי נתוני ה- OECD  ישראל נמצאת במקום השני בעולם 
בייצור האשפה לנפש ובמקום הראשון באחוזי ההטמנה - מחובתנו להפחית את כמות האשפה שאנו 
מייצרים, למחזר את מה שכבר נוצר ובכך לצמצם את הפסולת הנטמנת באדמה ומזהמת את סביבתנו



מה לזרוק 
לפח הכתום?

אריזות למִיחזור

פלסטיק

מתכת

קרטוני משקה

אריזות מזון
מוצרי ניקיון

מוצרי טיפוח
שקיות פלסטיק

תרסיסים
קופסאות שימורים

קופסאות מתכת

קרטוני חלב
קרטוני מיץ

יש להשליך אריזות ריקות בלבד בכדי לא לפגוע בתהליך המִחזור



מיחזור זכוכית
מה לזרוק לפח הסגול?

בקבוקי זכוכית, אריזות זכוכית וכדומה.

מיחזור נייר
מה לזרוק לפח הכחול?

עיתונים, חוברות, ספרים, קופסאות דגנים, קרטון ביצים )קרטוני משקה בפח הכתום(.

מיחזור מכלי פלסטיק
מה לזרוק למחזורית?

בקבוקי שתיה בני ליטר וחצי או שני ליטרים )בקבוקים קטנים יותר או פחיות  ניתן להחזיר 
או  כלים  לנוזל  פלסטיק  מיכלי  אלו(,  בקבוקים  המוכר  מקום  בכל  כספי  פיקדון  תמורת 

למרככי כביסה, שמפו, מרככי שיער וכו'.

מיחזור  קרטון
מה לזרוק לקרטוניה?

כל קרטון אריזות )יש לשטח - נקי מכל אשפה נוספת(.

פסולת אלקטרונית
מהי פסולת אלקטרונית?

סוללות, מחשבים, מסכים, טלוויזיות, טלפונים, תנורים, שנאים, כבלים, וכו'..
ישירות לחנויות  ופסולת אלקטרונית  ניתן להחזיר סוללות  לפי חוק פסולת אלקטרונית 

ממנה נרכשו. בנוסף העירייה מציבה מכולה לאיסוף פסולת אלקטרונית.

מתקני מיחזור בגדים/טקסטיל
מה ניתן  לזרוק למתקן הבגדים?

בגדים ישנים, תיקים, מצעים, מפות, וכו'.

קומפוסטר - פסולת רטובה
מה ניתן לזרוק לקומפוסטר ?

ירקות, פירות, גזם ועלים מהגינה, שאריות אוכל בכלל. אלו העוברים תהליך פירוק ביולוגי 
על ידי מיקרו-אורגניזמים, בתנאים של חום לחות ואוורור.

יום בשבוע נאסף  יום בשכונה אחרת. על מנת לדעת באיזה  איסוף הגזם מתבצע בכל 
הגזם משכונתכם – עיינו בטבלת איסוף הגזם המצורפת והמתפרסמת באתר העירייה. 

איסוף גזם
איפה ומתי ניתן לזרוק גזם?



את הקרטונים משטחים
וזורקים לעמדות הקרטוניות

התחדשתם במוצר חדש שהגיע באריזת קרטון? מזל טוב.

אריזות הקרטונים תופסות נפח ומקום רב.

בשל כך ובעת הצורך, יש לזרוק את הקרטונים לעמדות הקרטונייה השונות 

 רק לאחר השטחת הקרטון.

עמדות כאלו הוצבו בכל השכונות, והן בצבע ירוק.

במידה ואין מקום בפח המיחזור לקרטונים, 

יש לשים את אריזת הקרטון בסמוך אליו שהיא משוטחת בלבד.

החל מה-1.2.19 הפיקוח העירוני יקפיד יתר על המידה

 על ביצוע הוראה זאת.

כולנו יחד שומרים על יקנעם נקייה ובטוחה



יקנעם אומרת כן לאיסוף צואת 
כלבים, ולא לכלבים משוטטים

יוגבר הפיקוח כנגד אי איסוף צואת כלבים,

 ועל כלבים משוטטים

צואת הכלבים הפכה למטרד של ממש. מטרד שמביא לזיהום המרחב הציבורי ולפגיעה באיכות חיי התושבים. 

בנוסף לכך, בעלי כלבים רבים משחררים את כלבם במרחב הציבורי, והדבר גורם לא אחת לפחד ובהלה בקרב 

ילדים, קשישים, ושאר בני הגילאים.

בשל מטרדים אלו  יוגבר הפיקוח העירוני על העבירות הללו, ובכל רחבי העיר יבוצעו מבצעי אכיפה. 

בנוסף לכלל האכיפה יושם  דגש נוסף על רחובות,  פארקים, גני משחק וכיוצ"ב  בהם התלונות הן רבות במיוחד.

כנגד בעלי כלבים שישחררו את הכלב שלהם ו/או לא יאספו את הצואה שלו, יינקטו הליכים משפטיים ויוטלו 

עליהם קנסות בהתאם לחוק. 

כולנו יחד שומרים על יקנעם נקייה ובטוחה



ימי פינוי גזם וגרוטאות ביקנעם עילית

איזור הפינוישכונה/אזוריום הפינוי

ראשון
א.ת. 

רחובות ראשיים  

האלונים, הגיא, הגיבורים, היסמין, הערבה, 
יער אודם, ירדן, מרגנית, 

מרכז תעשייה ומלאכה, צאלים, 
שדרות רבין, עמק השלום 

שני
גבעת יערה, ירדן                                         

שער הגיא והשלוחות

אפק, ארבל, דליות, דן, האקליפטוס, הבניאס, 
הגיא, החצבני, המיצר, המפל, ירדן, ירמוך, שיאון, 

שניר, אגם, בוסתן, המצוק , הפטל

שלישי
א.ת. החדש                                                

גבעת אלונים, יער אודם והשלוחות
המושבה חדשה )גגות ירוקים(

אזור תעשיה: הייטק פארק דרום, הייטק פארק 
צפון,  אביטל, אורטל, אכזיב, אלון, אפון, בנטל, 

גולן, גונן, גלבוע, האיילה, הבשן, הגלעד, החרמון, 
הצופים, התבור, חורשת טל, יודפת, יער אודם, 
מירון, נחל הבשור, נחל השניים, נחל ערוגות, 

נחל שורק, סיני, עמק השלום.                                     

רביעי
מרכז, שכונות ותיקות 

נוף  העמק                                             

נוף לכרמל

האורן, האיריסים, הגיבורים, הורדים, היובל, 
היסמין, הכלניות, הנוריות, הנרקיסים, הציפורנים, 
הרימון, השיטה, השקד, התאנה, התמר, חרצית, 
יפה נוף, לילך, מרגנית, מרכז מסחרי, סיגלית, 

פעמונית, תל יקנעם

חמישי
ורד העמקים

צאלים והשלוחות                                     
רמת יקנעם

אילנות, דקל, האורנים, הארזים, האשל, 
הברושים, הערבה, הרקפות, השיקמה, נופר, 

סביון, צאלים, רותם.

רמת יקנעם אלונים והשלוחותשישי
אמפי, האלונים, הדודאים, הדס, 
ההרדופים, היקינטון, הסחלבים, 

קאנטרי יקנעם , פארק הסיטי

שימו לב! הגזם ייאסף בשעת בוקר מוקדמת, יש להוציאו ערב קודם, או עד 6:00 בבוקר ביום הפינוי
יש להקפיד על גיזום עצים אשר ענפיהם גולשים לשטחי ציבור ובכך למנוע מפגעים בטיחותיים ותברואתיים

תושבים יקרים
עיריית יקנעם מבקשת את עזרתכם בשמירה על ניקיון וחזות היישוב.
מובא לידיעתכם הסדר מפורט לפי ימים ואזורי פנוי הגזם והגרוטאות



להלן אופן הוצאת גזם וגרוטאות:

איסוף עלים וגוזמת דשא ייעשה במרוכז בלבד.  •

יש להניח ענפים בסמוך לפחי האשפה מבלי לחסום את העגלות.   •

חל איסור על הוצאת פסולת בניין / אדמה גננית לרשות הרבים.   •

פסולת מסוג זה תפונה בתשלום )ניתן לקבל פרטים במחלקת התברואה(  

מחלקת הפיקוח תבצע ביקורת יומית להצלחת התכנית ולרווחת התושבים  •

הקפדה על הוצאת גזם וגרוטאות במועדים המפורטים תמנע היווצרות מפגעים, וקנסות לתושבים, ובעיקר 

תסייע בשמירה על סביבת מגורים נקייה, ועל איכות חיים גבוהה.

לפרטים נוספים בנושא איסוף גזם וגרוטאות - מחלקת תברואה /יחידה סביבתית בעיריית יקנעם

טלפון: 04-9596140 | פקס: 04-9590877

tavroa@yoqneam.org.il :מייל

hafrada@yoqneam.org.il

כולנו יחד שומרים על יקנעם נקייה ובטוחה
אנקווה נחשון

מנהל מחלקת תברואה                             

ביטון חיים

מנהל אגף ביטחון ופיקוח







חפשו אותנו ב-  יקנעם -כשהטבע פוגש קידמה

04-9891150 מספר מוקד עירוני 106   

04-9596140 מספר תברואה - משרד  

04-9590667 מספר יח"ס - משרד   

052-6032690 פיקוח עירוני    


