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ממשיכים לשמור על מושבה ירוקה ונקייה
גם תושבים בבניינים בשכונות דרוקר ,גאולה ,מתחם אגד ,נווה
מרחב ,דרך למרחב ,ואבן גבירול מצטרפים לשלב הבא במיחזור
הפרדה במקור
בימים אלו נציגי איכות הסביבה במועצה עוברים מבית לבית
בכדי להדריך ולהסביר על אופן המיחזור
נתוני המחזור העדכניים חושפים הצלחה מרשימה למחזור היישובי –גבוה
משמעותית מהממוצע הארצי .בשכונת פרחי הדר בה הוצבו מרכזוני המחזור
הממוצע לבית אב גבוה כמעט פי שניים מהממוצע הארצי!
תושבי הבניינים במתחמים בדרוקר ,מתחם אגד ,אבן גבירול ,יהודה הלוי ,הצפירה ,שמואל הנגיד
ההגנה ,הבנים ,הנדיב ,המעלה דרך למרחב ,זכריה ,כורש ,גאולה ,האקליפטוס ,דביר ועציון ,כ-
 1500בתי אב נוספים ,מצטרפים לשלב הבא ב"מהפח" המיחזור של פרדס חנה כרכור ,הפרדה
במקור .בימים אלו עוברים נציגי הסברה של מחלקת איכות הסביבה במועצה המקומית מבית
לבית בכדי לספק מענה אישי ומידע מקיף על אופן תהליך המחזור -הפרדתה של פסולת רטובה
ויבשה.
הפסולת האורגנית ,המורכבת בעיקרה משאריות המזון ,מועברת למיחזור ותהפוך לקומפוסט
לדישון הקרקע ,ובכך למעשה תהפוך הפסולת ממטרד למשאב .הפרדה זאת תתבצע במקביל
להמשך הפרדת פסולת האריזות המתבצעת בחלק מהמושבה מזה כשנה וחצי ומועברת למיחזור .
"מהפח" המיחזור זוכה עד כה להיענות גבוהה שכן על פי נתוני המועצה נפח מיחזור האריזות
הממוצע לבית אב במרכזוני המחזור עומד על  1.99ליטר כאשר הממוצע הארצי הינו  1בלבד.
מחזור הפסולת האורגנית אף מרשים יותר ועומד על  7.18ליטר לבית אב באזור מרכזוני המחזור
לעומת  3.5ממוצע ארצי לבית אב לשבוע.
הצלחה זו הביאה לסיורים מקצועיים המתקיימים בפרדס חנה כרכור אשר מטרתם ללמוד אופן
יישום תהליך ההטמעה כפי שבוצע בישוב .בחודש האחרון ארחה המחלקה לאיכות הסביבה את
נציגי המשרד להגנת הסביבה אשר הגיעו להתרשם מאופן הביצוע ומהתוצאות היפות בשטח.
מסקר ,אותו ביצעה לאחרונה המועצה ,עולה כי מרבית התושבים אשר החלו בהפרדת פסולת
אורגנית רואים חשיבות בנושא המחזור ,וכ 89%-הצהירו כי הם מפרידים אשפה למיחזור ,על פי
הזרמים .כאמור ,נתון מרשים זה מקבל ביטוי בפועל בנפח המיחזור הנרחב באזורים אלו.
מהפך המחזור בצבעים של פרדס חנה כרכור ,החל אשתקד עם כניסתם של הפחים הכתומים
והשקיות הכתומות המיועדים להפרדת אריזות למיחזור .כעת ,במסגרת הרחבת המהלך להגדלת
המיחזור יתווספו לפח הירוק בעמדת האשפה המרכזית בשכונות אלו שני פחים נוספים  :פח חום
לשאריות מזון ופח כתום לפסולת אריזות .את שאריות המזון יש להפריד לפח החום ,ואת
האריזות לפח הכתום .בחלק מהמקומות יוצב פח כחול לאיסוף נייר.
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לשם הפרדת האשפה למיחזור מציבה המועצה פחים מתאימים בחדרי האשפה או בנישות.
הפסולת בפחים הייעודיים מועברת למחזור .בנוסף ,כל בית אב יקבל פח חום אישי המיועד
להפרדת הפסולת הביתית הרטובה ,ושקית רב פעמית כתומה להפרדת האריזות.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין כי "פרדס חנה כרכור הינה בין הרשויות
הראשונות בארץ לספק מענה נרחב ומקיף לרגולציה בתחום המיחזור .עד כה הפרויקט זוכה
להצלחה ,ונתוני המחזור גבוהים משמעותית מהממוצע הארצי .הצלחה זו הינה הודות למודעות
הגבוהה לחשיבות הנושא ולשיתוף הפעולה החיובי והנהדר של מרבית התושבים במיחזור בפועל.
אנו מקדישים משאבים רבים בפרויקט זה הכוללים הן תכנון מקדים יסודי של אנשי המקצוע,
הסברה מבית לבית וליווי שוטף על בסיס יומי .כל זאת במטרה אחת מרכזית -להביא לייעול
ושיפור השירות לתושב ,וליצירת סביבת מגורים נעימה אסתטית ירוקה ונקיה".
יו"ר הועדה לאיכות הסביבה חבר המועצה ,איציק בוחבוט לוין הוסיף כי "בשלב זה יתווספו
למשפחות המפרידות במקור תושבים המתגוררים בבנייה רוויה .המהלך מלווה בהסברה אישית
המתבצעת על ידי נציגי המועצה .במועצה ובוועדה לאיכות הסביבה קשובים לצרכים העולים מן
השטח ומבצעים שיפורים על מנת להביא לתוצאות אופטימאליות למען איכות הסביבה ולמען
רווחת התושבים".
מנהל מחלקת איכות הסביבה אייל שני הדגיש כי "צוותי המועצה יוצאים לשטח מידי יום על
מנת לוודא תחזוקה נאותה של פחי המיחזור .אנו מגדילים את נפח הפחים על פי צורך ומוסיפים
פחים במקרים בהם הנפח אינו מספק .כניסתם של כ 1500-בתי אב נוספים לשלב זה של המיחזור,
ונתוני המיחזור הגבוהים מרשימים בכל קנה מידה ומעידה מעל לכל על היותנו ישוב ירוק
ואקולוגי" .
"אנו מבקשים להזכיר לתושבים להקפיד על מועדי פינוי גזם וגרוטאות .המועדים מפורסמים
בעיתונות ובאתר המועצה .יחד נוכל להמשיך ולשמור על פרדס חנה כרכור ירוקה ונקייה".
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