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 מחדשים תשתיות ומשפרים את איכות החיים

                       ני קרקעהחלה הצבת פחים טמו
 בשכונת נווה פרדסים

קרקע בשכונת נווה פרדסים בישוב.  בשבוע האחרון החלה מועצת פרדס חנה כרכור בהצבת פחים טמוני
המכלים החדשים מחליפים את מצבורי הפחים )הירוקים( , כאשר לנוחות התושבים בסמוך לכל מוטמן 
קרקע יוצבו מכלי מיחזור פסולת ) פחים כחולים לנייר  כתומים לפסולת אריזות ופחים חומים למיחזור 

 פסולת אורגנית.( 

בשנים האחרונות כחלק ממדיניות המועצה לחדש תשתיות לצמצם המהלך החשוב גובש על ידי הרשות 
 מפגעים תברואתיים ולפעול למען שמירה על סביבה ירוקה אסתטית ונקייה.

שתי עמדות ברחוב האתרוג, אחת ברחוב  –מכלים טמוני קרקע  בארבעה מיקומים שונים  8עד כה הוצבו 
המרכזון"(. בכל עמדה צמד מכלים, כל אחד בנפח תפוז ואחת נוספת בחשמונאים פינת דרך למרחב  )ליד "

 עמדות )כפולות(  נוספות בכל רחבי נווה פרדסים רבתי.  5קוב . בהמשך שלב זה יוצבו  5-של כ

ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש מבהיר כי : "תכנית הצבת פחים המוטמנים בקרקע גובשה 
ת אפשריות לחידוש התשתיות בתחום הפסולת. פחים במהלך השנים האחרונות לאחר שבדקנו ובחנו חלופו

טמוני קרקע מספקים מענה בהיקף נרחב יותר לפסולת שאינה מושלכת כיום לפחי המיחזור הקיימים. כמו 
כן, מכלים אלו מיועדים לצמצם משמעותית את פיזור הפסולת וכן לשפר את חזות הרחוב. המכלים 

לחדש ולהרחיב את התשתיות הוותיקות הקיימות בשכונה.  מוצבים בשלב זה בשכונת נווה פרדסים בכדי
 זהו חלק ממהלך כולל לשיפור התשתיות בתחום האשפה והמשך קידום המחזור ברשות"

געש הוסיף וציין כי "חשוב לציין כי בחודשים האחרונים הקמנו מנהלת לשיפור רמת השירות לתושב 
וחברים בה מנהלים מקצועיים במועצה המקדמים  גזבר ומזכיר המועצה-בשכונה זו. בראש המנהלת עומד 

באופן ייעודי את השירות לתושבי נווה פרדסים. בין הנושאים המצויים כיום בלב העשייה באמצעות 
פיקוח ואכיפה, שפ"ע, איכות סביבה, חינוך , רווחה, הנדסה, תחזוקה, תנועה ותחבורה, פניות  -המנהלת

מצא תדיר בשטח בכדי  להוביל מענים יעילים ומקצועיים לצרכים מוקד ועוד . הצוות מתכנס למטרה זו ונ
 העדכניים והחשובים בשכונה." 

חבר המועצה ומחזיק תיק הצעירים, ועדת איכות הסביבה במועצה נתנה את ברכתה למהלך, יו"ר הועדה 
 מאפשריםטי וירוק לאיסוף פסולת ואף איציק בוחבוט לוין ציין כי פחים טמוני קרקע מהווים מענה אסת

יסייע ויתרום לשיפור איכות חיי התושבים  הוא  הו מהלך חשוב ואנחנו מקווים כיז ים.פחההגדלת  נפח 
. למהלך זה השפעה על המרחב הציבורי מתוך כוונה להביא לשדרוג סביבת המגורים בשכונת נווה פרדסים

ת צעדים המתוכננים בשכונה בכלל ההיבטים. המנהלת הוקמה למטרה זו וזהו צעד ראשון מתוך סדר
 "למימוש יעד זה .

שפ"ע, שמוליק ג'נח מסר " לצד הצבת המכלים החדשים אנחנו מנחים את קבלן פינוי האשפה  אגףמנהל 
לאופן איסוף המשפר את השירות לתושב. ללא פסולת מפוזרת, ללא מטרדי ריח וללא חשש מפגיעה בציוד 

אנחנו מבקשים מהתושבים לשים לב ולהשליך את ובפחים הירוקים אשר כאמור הוחלפו במכל הטמון. 
הפסולת ישירות למיכל, ולהקפיד על הוצאת גזם וגרוטאות בימי הפינוי, בכדי שנוכל להמשיך ולשמור על 

 ישוב נקי ונעים למען כולנו."

מנהל מחלקת איכות סביבה, פיקוח ואכיפה, אייל שני מסר כי, אנחנו פועלים כל העת לשיפור התשתיות 
הצבת המכלים הללו היא חלק חשוב  בכך. במקביל, אנחנו מקווים כי נהנה משיתוף פעולה גבוה של כאשר 

התושבים בהפרדה ומחזור פסולת. למעשה, אחד היעדים אותם אנו רואים לנגד עינינו הוא גידול מתמשך 
 ן אחד המכלים טמוני הקרקע בפח טמו בפסולת המועברת לפחי המחזור עד להחלפתו בעתיד של

 "למיחזור.

לדברי שני: "במסגרת המהלך הנוכחי אף הוספנו ליד כל עמדה פח כחול ואנחנו מזכירים כי הפרדת 
 פסולת אורגנית לפח החום, פסולת אריזות לפח הכתום ונייר וקרטון לכחול." -הפסולת הכרחית וחשובה
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