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ם: רינה נגילה
צילו

מדריך לפסולת ומחזור בגולן

שמרו על סביבת חיינו והפרידו גם אתם את כל סוגי הפסולת הניתנים למחזור.

יחד נוכל להפוך את הפסולת למשאב.

 

 

 
 

 

 
 

 מבוא
 ית גולן מחזור והפרדתינו, מקדמת מועצה אזורומתוך אחריות לסביבת חי ירוק" בהתאם לחזון "גולן

יישובים.פסולת ב

 ים וחלקם במרכזיים ליד הבתלמחזור סוגי פסולת, חלקם ממוקמ יםים ופחנחו מכליישובי הגולן הו בכל 
ים.יישובהמחזור ב

ים את כמותים, אנו מצמצמיה השונהפסולת לסוג ין אתיים למידהמקפ הודות לכם, תושבי הגולן 
 ית משמשתהפסולת למשאב: הפסולת האורגנ ים אתע והופכה בקרקהטמנעברת להמו הפסולת 

ילית, הטקסטהזכוכ הקרטון, ק,יר, הפלסטייהנ ים.יהחקלא ישון לשדותי דחומרי ויצור חשמל נקיל
 חוזר. ים לשימושעברית מוהאלקטרונ והפסולת 

 ים אלי הפסולת השונהשליך את סוגי הגולן לע לתושבייעדות לסיוחזור מיך הפסולת והמיות במדרההנח
 ים.עודייה יםהמכל

 ית ונהפוך את הפסולת למשאב.ענו הטביייבת חעל סב יבה, נשמוריחד נחזיר אהבה לסבב
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 סוגי פסולת
ים, קרטון דק.נים, ירחונעיתו

 יר חום.ני קופסאות קרטון, 
 ית, מתכת.יק, זכוכפלסט- יב בפקדון"חי" לחוק הפקדון יםיכים השיבקבוק

 ליטר. 5–1.5 בנפח ים בפקקי פלסטיק הסגוריכלמ
 עץ.יק וים, שולחנות וכסאות פלסטים משומשיטהר ית -גוש אשפה

 ית.הפרט הינהגים מהמפונ יםים, ועצענפ ם,עשבי י -גזם משפחת
 ים.פסולת אלקטרונית, מוצרי חשמל ביתיים קטנ

 ית.זכוכ
 יל.טקסט
 *3254 ה גולןעצהמו יקדיר למויש יה בטלפוןיפנ נים -ים ישים, מכונות כביסה, רכבמקרר

יה חדשה.יים או בנקי היפוץ מבנש- ייןפסולת בנ
 יות.יחזורחלק מהמ על יםיסוף סוללות נמצאי אמתקנ סוללות - 

 ירותירקות ופ י מזון,יריש- פסולת "רטובה"
 ים,יעמחד פ ים: כלים הנ"לים אל המכלינם נכנסי הפסולת שאכל סוג פסולת "יבשה" -

 יהם.ינחלב למ ייזות מוצרה, ארייים לשתיק, קרטוניות פלסטשק
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 נים, קרטון דקנים, ירחועיתו
 יזתים דקים המשמשים לארחוברות, קרטונ יר לבן לסוגיו, ספרים,יים, נינים ומגזיתונע

 עוד.ייר טואלט וימי של ניל פנה, גליות, תעוג י בוקר,מצרכי מזון – כגון אריזות דגנ

 מה לא? יך?לאן נשל
יתן למחזר.חלב וכו' לא נ קאות –י משקרטונ ירוק של חברת אמניר יסוףיכל אמ

ירוקה חיך לפיש להשל אותם 
 הילית הרגיתהב של הפסולת 
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 )קראפט( ייר חוםקופסאות קרטון חום, נ 

 יך?לאן נשל
 ישוביהמוצבת ב הלקרטוני
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 יב בפקדון"י משקה "חייכלמ
 יין – "חייב בפקדון"על המשקה מצו בתווית המודבקת

 יש ליטר.- של יקבקבוקי פלסט משקה, יותפח ים,ים וגדול- קטנ בקבוקי זכוכית

 יך?לאן נשל
 ים.יכלהמ על עיישום המופהתאם לרב הספר יים ובבתישובבי יםיהמצו יקדוןהפ י חוקיכללמ

 ה בטלפוןחברת אל" ישירות אל יכול לפנות קדוןי פיין לאסוף מכליעונישוב המ
1-700-700-310 
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 יקי פלסטמיכל
 יטר.ל 5ים מ-ינם גדלחים שאיק בנפהפלסט ייכלכל מ

 ים.ייד ים, סבוןים של סבון כלה, בקבוקייט, שמן סוים, ספריינרלים מה, מקול בקבוקי משקה –
 ה, שמפו, קטשופ.יסים של אבקת כבה, מכלידין, קופסאות גלמלב

 יות.עוג עדשות ותרופות, צנצנות שליונז, נוזל לים מו צנצנות מם שונמארזי
יםיקנהגדרות הנ"ל כגון ג'רה להדומ חריק איכל פלסטהשליך כל מיתן לבנוסף, נ

 ה.ים וכדומע או מארז תותיטר( של שמן מנול 4 )של 

 יך?לאן נשל
 המוצבות בישוב. קוב, 8 או 4 ה, בנפחה או אפורירוק יות,המחזורחת מא

 מה לא נכנס?
 ים.עמיים חד פילון, כלייק, ניות פלסטיך שקהשלין לא
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 יתאשפה גוש
 י מתכת בד או עור,ים בהם חלקים שמשולבהיטים משומשר

 עוד.יק, קלקר וק, מוצרי פלסטחנות פלסטיכסאות ושול

 יך?לאן נשל
 יבת המכל.יון סביקעל נ יהישוב אחרא ה לו.חוצישוב או מהנמצאת ב ההמכול אל תוך

 קד גולן.ה למויאי קרעל פ המכל ה תפנה אתעצהמו
 ה.ירי מזון - למכוליהוא - גזם או שית מכל סוג שים )פגרים ( או פסולת אורגניך פסדין להשל)א

מיקומה של הפסולת
המיכל! בתוך  הגושית
פסדים  אין להלשיך
)פגרים( למכולה!
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גזם משפחתי
 יימות נקודות לאיסוף גזם.ישוב ק בכל 

 ץ בלבד!ע ייטהץ או/ו רע יחהשלכת גזם, משט על ידיש להקפ

 מה לא?
 ים.יקחשש להדבקת מזי מיתי לגזם הבחקלא יך גזםהשלאין ל



9 

ם: רינה נגילה
צילו

מדריך לפסולת ומחזור בגולן

שמרו על סביבת חיינו והפרידו גם אתם את כל סוגי הפסולת הניתנים למחזור.

יחד נוכל להפוך את הפסולת למשאב.

 
 

 

  
 

 ניקה ומוצרי חשמלפסולת אלקטרו
 י עבודהים, מקלדות, מדפסות, כליים סלולרים, טלפונחשב, כונני ממסכ נים –קט מוצרי חשמל

 ים.יחשמל חי מטבים, כלחשמלי

 יך?לאן נשל
 3254* עה למוקד גולןהוד

 ים.י כליבשיים, מים, תנוריה גדוליזי טלווה, מסכיסמכונות כב מוצרי חשמל גדולים –

 יך?לאן נשל
 3254* עה למוקד גולןהוד

 עה.הודקבלת ה יוםים מימ 7 יאספו מהבית תוך יםהמוצר

 ית.ים לאיסוף פסולת אורגניכלי המחזור מים יוצבו במרכזים הקרובערה: במהלך החודשה
 עצה.עדכון אל כלל התושבים במו עברני הצבתם יוחודש לפ
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 פסולת בניין
 ין,ייים של בניפוץ או שינוחדשה, ש היים, המשמשים לבנחומר יירחומרים או שי

 ים.עים, סלימות אדמה, אבנער ין, אדמה,ייסה של בנירי הריש

 התושב. יותחרבא י –ינוימון הפביצוע ומ

 04-6961761 יבהעול וסבבאגף תפ יעייתן להסתי נינוים לפיכללהזמנת מ
 ין.ייטת פסולת בנעבר אל אתר מורשה לקלין תויפסולת הבנ
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 יתיזות זכוכאר
 יםים וצנצנות ללא מכסיקות, בקבוקיזות זכוכית ראר

 יך?לאן נשל
 יישוביחזור ההמ יק הסגול במרכזהפלסט יכלמ
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 טקסטיל
 יםעלים, חגורות, נבגד

 יך?לאן נשל
 יואב, עתה, גבהודי יים: בנישובים בהמוצב יםיכללמ

 יםין רמת מגשימיספיתן חיק, אבני אנאות גולן, אפ
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 ית(פסולת ביתית "רטובה" )פסולת אורגנ
 ירותירקות ופ י מזון מזון,יריש

 ך מפרידים?אי
 הפסולת י המזון.ירייסוף שיטר לאל 7 ח שללכל בית חולק פח שיש בנפ ית -בתוך הב
 יכל...המ יתחתיפוד תיתון לרע יריימוש בני שיש. אפשרית תושלך אל פח השהאורגנ

 יך?לאן נשל
 המוצב בישוב. יר(חברת אמנ ירוק )שלהכחול/ האיסוף יכלאל מ

ית האשפה תאסוףירוק. משאח היימת – תושלך אל הפקה וידבמ יילון –ית נשק
יצר,ה גולן" שבמיקואנרגיר אותה אל האתר "אעבית, תהפסולת האורגנ את 

 חשמל נקי".יצר "יע גנרטור, שיני הגז הפסולת,ק גז מיופ ושם 
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 יבשה"פסולת ביתית "
 הנ"ל. יםיכלהפסולת שלא מצאו את מקומם במ יכל סוג

 יך?לאן נשל
 ית.חוץ לבירוקים שמים היכלהמ יאל


