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* הפחים הכתומים והצהובים אוחדו מאז 2013
 BSR-כל הפחים הייעודיים עוברים מיון נוסף באתרי הטיפול. כל מה שלא מתאים לאף פח ניתן למסור בחינם בחצרות המיחזור של ה 

)חפשו בגוגל BSR Recyclinghöfe(, וגם:
‡ דיסקים  )בעלי ערך רב למיחזור( ניתן למסור בחלק מחנויות המדיה

‡ פחי איסוף לסוללות ולנורות אפשר למצוא לרוב בסופרמרקטים
 Hellweg-ו Hornbach פחים מיוחדים למכשירי חשמל ניתן למצוא בסניפי ‡

trenntstadt-berlin.de או bsr.de :למידע נוסף

כל מה שרציתם לדעת על הזבל שלכם והתביישתם לשאול

כל דבר שעשוי מנייר או קרטון. חשוב לפרק 
 אריזות קרטון בטרם משליכים אותן לפח, 

אבל מותר להכניס מעטפות עם חלון

מוצרי נייר שמכילים חומרים אחרים )למשל 
מוצרים עם למינציה, אריזות שמכילות גם רדיד 
אלומיניום או פלסטיק, תצלומים(, אריזות קרטון 

מלוכלכות, טישו ונייר אפייה משומשים

שאריות וקליפות אוכל - טרי ומבושל, כולל 
קליפות ביצים, קפה )אפשר עם שקית פילטר(, 
שקיות תה, נייר סופג משומש, פרחים ופסולת 

גינה. עדיף להשתמש בשקיות מתכלות, אבל גם 
שקיות רגילות מותרות - והן מופרדות בהמשך

שקיות שואב אבק מלאות, אפר ובדלי סיגריות, 
קיסמי עץ, אדמה, חול )גם של חתולים(, אבנים

אפר, בדלי סיגריות, תחבושות, חיתולים, טישו, 
תצלומים, כלי בית, קרמיקה, נייר אפייה משומש, 

חול של חתולים, קריסטל, מוצרי ושאריות עור, 
סמרטוטים, שברי מראות וחלונות, שקיות שואב 

אבק, אריזות מאוד מלוכלכות, צעצועי עץ, שאריות 
טפטים, כוסות שתייה, לכלוך שנאסף עם המטאטא

כל מה שיש עבורו פח ייעודי, חומרים מסוכנים, 
תרופות, פסולת בנייה והריסה

אריזות ועטיפות פלסטיק ואלומיניום מכל הסוגים, 
קופסאות שימורים, בקבוקי פלסטיק ללא פיקדון, מכלי 

משקה וכל דבר אחר שעשוי פלסטיק או מתכת, 
לרבות צעצועים שבורים, כלי עבודה, סירים ומחבתות, 
סכו״ם, ברגים. אריזות יש לרוקן במלואן, אך אין צורך 

לשטוף. אין להכניס אריזות לתוך אריזות

אריזות לא ריקות, קלקר, דיסקים, מוצרי עץ, 
טקסטיל, מכשירי חשמל, נורות, סוללות

*

צנצנות ובקבוקים )לרבות בקבוקי בושם 
ותרופות( מופרדים לפי גוון - שקוף, ירוק או חום. 

בניגוד לשמועות מרושעות, הזכוכית הממוינת 
לא מאוחדת מחדש לאחר האיסוף. זכוכית 

כחולה יש להשליך למיכל הירוק

 נורות, כלי בית, קרמיקה, פורצלן, חלונות, 
רסיסי מראה, כוסות שתייה


