
 
 

 
 

     תאריך:        לכבוד,

    שם העסק:

 

 מסירה אישית                :כתובת העסק

 

 

 פינוי אשפה ופסולת הנדון:    

 

ואינה ביתית בלבד  אשפהבהתאם לחוק העזר של המועצה האזורית לב השרון, המועצה מפנה מעסקים 

ולא תפנה פסולת  תית בלבדהמועצה תפנה מבית העסק פסולת בי 2.2.1.12 מיום סקית.פסולת ע מפנה

 .עסקית

 

 :הגדרות אשפה ביתית ופסולת עסקית כדלקמן

כגון אריזות י העבודה על בסיס יומיומ םבמקו עבור עצמם מייצרים שעובדי העסק אשפהכל  -ביתית  אשפה

 מזון ושתיה חד פעמי וכו.

סחורה פגומה, כל  קרטון, ארגזי כל הפסולת שמייצר בית העסק כגון: שאריות חומרי גלם, -סקית פסולת ע

 ה.תניירת ואחר שאינו אשפה ביתית בהגדר, לסריםקסוגי האריזות, משטחים, 

 

מהעסק ע"פ אמות המידה של המועצה, בעסק בו לצורך ביצוע הערכה של כמות האשפה הביתית שתפונה 

העובדים  המציין את מס'החברה  מרו"ח 2.1טופס הנכם מתבקשים להגיש לפקח המועצה עובדים  4מעל 

 .pikuah@lev-hasharon.comאת הטופס יש לשלוח למייל  קבלת מכתב זה. מיום םימישבוע , בתוך בעסק

 

הנחיות איסוף האשפה אשר ינתנו ו האשפה כמותתחשיב את לעסק תגיש המועצה  2.1לאחר קבלת טופס 

 .עליכם לפעול על פיהם

 

 עם קבלן מורשה ולטפל, לאסוף ולפנותמחייבת את העסק בהתקשרות פסולת עסקית כהגדרתה לעיל 

לכלי אצירה  באופן עצמאי וסדיר ע"פ שיקול דעת העסק ובלבד שלא תהווה מפגע תברואתי וסביבתי

 דגשים והנחיות לפינוי עצמאי של פסולת עסקית.נספח מצורף מתאימים ונפרדים. 

 

 

 בברכה,        

 נעמה צדוק         

  וי עסקיםוריש פיקוחיחידת  תמנהל        

 מ.א. לב השרון        

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 נספח    

 

 

 פסולת עסקית מבית העסקאשפה ביתית ודגשים והנחיות לפינוי 

 

 ואישור הפקח.   2.1כלי האצירה ירכשו ע"י בית העסק לאחר שליחת טופס  .2

 

ולא תאסף פסולת  לא יבוצע פינוי של אשפה ביתית מכלי אצירה אשר לא אושרו ע"י פקח המועצה .1

 .ית כללעסק

 

 נדרש:עסק  .3

 לפי סוג הפסולת.לאיסוף וריכוז הפסולת ונפרדים תקנים מתאימים מ הצבת .א

 הפסולת.עם חברות קבלניות לפינוי  התקשרות .ב

 

 המעסיק על חלה והפסולת האשפה לפינוי האחריות כי יובהר – זרים עובדים מגורי .4

 בניין פסולת, קרטונים, קיתסע פסולת, ביתית אשפה) המיוצרת והפסולת האשפה סוגי כל זה בכלל

 . במידה והמגורים מדווחים בתשלומי ארנונה האשפה ביתית תפונה על ידי המועצה .'(וכיוצ

 

לנוחיותכם להלן פירוט רשימת קבלנים המורשים בטיפול בפסולת עסקית, תעשייתית, קרטון 

 וכן פסולת בניין

 

  

 שם הקבלן

 אמניר תעשיות מחזור בע"מ

 ק.מ.מ. מפעלי מחזור בע"מ

 בע"מ 2691מפעת 

 ( בע"מ2691י.ר.א.ב שירותי נוי )

 ש.ח.ף שדרוג חומרים בע"מ

 צבי כהן ואחיו בע"מ

 חכמון אהרון בע"מ

 

 

 או למוקד המועצה. .6-969.19.לפרטים נוספים ניתן לפנות למח' הפיקוח 

 pikuah@lev-hasharon.com :דוא"ל

        

       

 

 



 
 

 
 

 מסירה אישור

 

     תאריך:        לכבוד,

    שם העסק:

 

 מסירה אישית                לידי:

 

                כתובת העסק:

 

 

 פינוי אשפה ופסולת הנדון:    

 

בהתאם לחוק העזר של המועצה האזורית לב השרון, המועצה מפנה מעסקים פסולת ביתית בלבד ולא 

 פסולת עיסקית.

 פסולת עסקית כדלקמן:הגדרות אשפה ביתית ו

העבודה על בסיס יומיומי. פסולת  םובמקו םמייצרים בביתשעובדי העסק ביתית היא כל הפסולת  אשפה

 .שמכונה בשפה השגורה בתור אשפה או זבל

פסולת עיסקית הינה כל הפסולת שמייצר בית העסק כגון: שאריות חומרי גלם, סחורה פגומה, כל סוגי 

 ומשרדי ואחר שאינו אשפה ביתית בהגדרתה. האריזות, משטחים, ניירת

 לצורך ביצוע הערכה של כמות האשפה הביתית שתפונה מהעסק ע"פ אמות המידה של המועצה, 

מרוא"ח החברה המציין את מס' העובדים בעסק, בתוך  2.1הנכם מתבקשים להגיש לפקח המועצה טופס 

 קבלת מכתב זה. מיום ימיםשבוע 

המועצה לעסק את תחשיב כמות האשפה וינתנו הנחיות איסוף האשפה אשר  תגיש 2.1לאחר קבלת טופס 

 עליכם לפעול על פיהם.

 פסולת עסקית כהגדרתה לעיל תיאסף ותפונה ע"י העסק באופן עצמאי וסדיר ע"פ שיקול דעת העסק 

 ובלבד שלא תהווה מפגע תברואתי וסביבתי.

 ית.צורף נספח דגשים והנחיות לפינוי עצמאי של פסולת עסק

 

 בברכה,

 נעמה צדוק          

 מח' פיקוח  תמנהל         

 מ.א. לב השרון         

        

 אישור מסירה 

       

                                                

                                           

 תאריך                  חתימה + חותמת                   שם המקבל                            תפקידו

 


