
 גבעתייםעיריית 

היחידה לקיימות 
ולאיכות הסביבה

הצטרפות לתכנית הקומפוסט בגבעתיים

כתובת הבניין: ___________________________________ 

מס' דירות בבניין_________ 

עיריית גבעתיים מלווה באופן שוטף בניינים שבחרו להשתתף בתכנית. משתתפים בניינים משותפים 

ופרטיים אשר ביקשו להצטרף לתוכנית ואשר מתחייבים בזאת למלא את דרישות היסוד שיפורטו 

בהתאם לתנאים , קומפוסטר ולקבללהלן. כל בניין בו גרים מספר דיירים יהיה רשאי להיכנס לתוכנית 

 באים:ה

אחריות קומפוסטאי/ת הבניין המשותף:

ומקומו. סטר בחצר הבנייןוהצבת קומפלעל מסמך זה  דיירי הבניין כלת/יחתים את  ●

וכן לתאם את קבלת הקומפוסטר והצבתו עם היחידה  ת/ידאג לתשלום עבור הקומפוסטר, ●

 .לקיימות ולאיכות הסביבה

מומלץ להציבו בסמוך  וועד הבית. בשיתוףת/יחליט על מיקום הקומפוסטר בשטח הבניין  ●

 לפינת האשפה.

ת/יתאם הדרכה לדיירים על שימוש ותפעול הקומפוסטר מול היחידה לקיימות ואיכות  ●

 הסביבה, ות/ינקוט בפעילויות הסברה מעת לעת לרתימת דיירים נוספים. 

ר. ת/ידאג באופן שוטף לרסק גזם/עלים יבשים לבניין בכלי אצירה שיעמוד ליד הקומפוסט ●

ת/ישמש כתובת לדיירי הבניין )למידע ותלונות( ואשת/איש קשר לעייריה לצורך ליווי ומעקב.  ●

ת/יעמוד בקשר שוטף עם היחידה לקיימות ואיכות הסביבה. ●

ת/ימנה ממלא/ת מקום / מחליפ/ה לתקופות בהן אינה/ו זמינ/ה או אם ת/יעזוב את הבניין או  ●

נ/ת למלא את תפקיד הקומפוסטאי/ת מכל סיבה אם ת/יחליט שאינה/ו יכול/ה או מעוניי

 שהיא, ולהודיע על כך ליחידה לקיימות ואיכות הסביבה.

במידה שתופסק השימוש במתקן, יש להודיע על כך ליחידה לקיימות ולאיכות הסביבה, וזו  ●

 תדאג לפינויו מהבניין.



 

  

 

  

  גבעתייםעיריית 

 
 היחידה לקיימות 
  ולאיכות הסביבה

 

 

      קומפוסטאי/ת הבניין

 _ : ________________________________מלא שם

 חתימה: _______________________ 

               טלפון: ___________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________________

 

 

     הבניין: דייריאחריות 

על כל המתחייב בה, ורכישת קומפוסטר מחייבים את חתימת  הצטרפות לתוכנית העירונית .1

 להציב קומפוסטר בתחומי הבניין ולתפעל אותו באופן שוטף. דיירי הבניין מרבית

פל כנדרש אשר מתחייב/ת לבדוק באופן שוטף ולט. אחד מדיירי הבניין, קומפוסטאי/ת .2

וכן לעמוד בקשר עם היחידה לקיימות ואיכות הסביבה בעיריית גבעתיים , בקומפוסטר

 האחראית על התכנית.

ועד הבית יאשר את מיקום הקומפוסטר, אשר יבחר ע"י קומפוסטאי/ת  - מיקום הקומפוסטר .3

במרחב הבניין בתיאום עם היחידה לקיימות ואיכות הסביבה. אין להציב את את הקומפוסטר 

 .הציבורי

ידוע וברור לוועד הבית כי אם מופסק השימוש בקומפוסטר  - הפסקת השימוש בקומפוסטר .4

ליצור סטר כמטרד בחצר הבניין. על הקומפוסטאי/ת מכל סיבה, אין להשאיר את הקומפו

 .לפינוי מסודר של הקומפוסטרהיחידה לקיימות ואיכות הסביבה קשר עם 
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 :דיירי הבנייןחתימת 

 חתימה מס 'דירה שם מלא מס'

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

11.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 


	הצטרפות לתכנית הקומפוסט בגבעתיים

