עיריית יבנה
אג לשיפור פני העיר
קריטריוני לפינוי אשפה מאיזור התעשייה
בהתא לעמדת המדינה ,כפי שהוצגה במסגרת הליכי משפטיי שוני שהתקיימו בנושא אגרת פינוי
אשפה ,על הרשות המקומית לספק שירותי פינוי פסולת בסיסיי ללא עלות במסגרת הארנונה הכללית.
במסגרת עבודת מטה שרוכזה על ידי מנהל אג& שפ"ע תו' בדיקה למול רשויות מקומיות אחרות גובשו
קריטריוני אלו שאושרו על ידי ראש העיר.
המרכז לפינוי פסולת המצוי ברח' הירד) ישמש כמרכז מיחזור בהתא להוראות חוק העזר ליבנה )מיחזור(,
התשע"א) 2011להל)" :חוק המיחזור"(.
בעלי המפעלי באיזור התעשייה יחוייבו למיי) ולהפריד פסולת )נייר ,פלסטיק ,מתכת ,זכוכית ופסולת
רטובה(.
העירייה תספק שירותי פינוי אשפה רטובה בלבד בהיק& של  1.9ק"ג לעובד )נפח של  5ליטר( וזאת בהתא
לנתוני המשרד להגנת הסביבה ,אשר קבע כי זוהי הפסולת הממוצע לנפש בישראל .הווה אומר לצור'
המחשה – במפעל בו קיימי  10עובדי פינוי הפסולת יעמוד על  2.3קוב לחודש ) – 4X6X1.9X5X10מס'
העובדי  Xהאשפה ליו לעובד  Xהנפח  Xשישה ימי בשבוע  4 Xשבועות(.
המפעלי ידרשו להציב בתחומ מיכלי בנפח שיקבע ע"י מנהל אג& שפ"ע והעירייה תשל לקבל) פינוי
האשפה העירוני בגי) פינויי של מיכלי אלו.
יבנה נכנסה ע עוד מספר רשויות מקומיות להלי' ההפרדה במקור .העירייה תפעל להפרדת פסולת למס'
זרמי – רטובה )שאריות מזו) ומרכיבי אורגניי( ,יבשה )אריזות וחומרי נוספי( ,כאשר לכל זר יהיו
מיכלי פינוי ייעודיי.
פסולת בניי) ,פסולת מסוכנת ,פסולת גושית ,צמיגי יפונו לאתרי שאושרו כדי) ע"י המשרד להגנת הסביבה
כמפורט באתר המשרד להגנת הסביבה ע"י המפעל.
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פסולת בניי – פינוי פסולת בניי) )בלוקי ,ברזל ,בטו) ,צבע ,מדללי וכו'( בעקבות בניה ,שיפו ,.הריסה,
חפירה ,וכו' יהיה באחריות המפעל המזה .יקבע תנאי בתנאי ההיתר לפינוי הפסולת לאתר מיחזור בהתא
להוראות חוק שמירת הניקיו) ,התשמ"ד 1984תקנות התכנו) והבניה פריט ) 16.02יא( והחלטת הממשלה
מס'  2927מיו .9.2.03
פסולת מסוכנת – פסולת מסוג אסבסט צמנט ומוצריו וכל חומר מסוכ) אחר שיקבע ע"י המשרד להגנת
הסביבה.
פסולת גושית – פסולת המכילה פריטי בעלי נפח גדול ,לרבות רהיטי ,גורטאות רכב ,פסולת תעשייתית
וכו' פינויה הינו באחריות המפעל המזה.
צמיגי – פינוי צמיגי יהיה באחריות בעל העסק בהתא להוראות חוק לסילוק ומיחזור צמיגי ,תשס"ז
 ,2007חל איסור הטמנת צמיגי.
פלסטיק – המפעלי יערכו הפרדה במקור לכלובי פלסטיק של תאגיד אל"ה ,או ספק אחר שיקבע ע"י
העירייה.

ש המשרד ,עיריית יבנה ,ת.ד  ,3יבנה .81101 ,טל' 08– 9433345 :פקס08 94333458 :
דוא"ל itzchak@yavne.muni.il :אתר אינטרנטwww.yavnecity.co.il :

