עוברים למחזור בצבעים
מהפכת המחזור במושבה מתרחבת:

פרדס חנה כרכור מתחילה
להפריד במקור
השבוע נכנסה פרדס חנה כרכור לשלב נוסף וחשוב במהפך המחזור ,הפרדה בין פסולת אורגנית לפסולת
יבשה .בשלב ראשון הפרויקט יחל בשכונות -נווה פרדסים ,נווה גנים ,חלומות כרכור והבתים המשותפים
בסמוך לגן הגיבורים והוא כולל חלוקה והצבה של פחים חומים בבתי התושבים עבור הפסולת הרטובה.
הפסולת האורגנית ,המורכבת בעיקרה משאריות המזון ,תעבור למיחזור ותהפוך לקומפוסט לדישון
הקרקע ,ובכך למעשה יתבצע שימוש חוזר בפסולת הביתית .הפרדה זאת תתבצע במקביל להמשך הפרדת
פסולת האריזות המתבצעת בחלק מהמושבה מזה כשנה ומועברת למיחזור .
מהפך המחזור בצבעים של פרדס חנה כרכור ,החל אשתקד עם כניסתם של הפחים הכתומים והשקיות
הכתומות המיועדים להפרדת אריזות למיחזור .המהלך זכה להצלחה מרשימה ולשיתוף פעולה יפה של
התושבים.
כעת ,במסגרת הרחבת המהלך להגדלת המיחזור יתווספו למעשה לפח הירוק בעמדת האשפה המרכזית
שלושה פחים נוספים  :פח חום לשאריות מזון ,פח כתום לפסולת אריזות ופח כחול לנייר .את שאריות
המזון יש להפריד לפח החום ,את האריזות לפח הכתום ,ואת הנייר לפח הכחול.
לשם כך מציבה המועצה פחים מתאימים בחדרי האשפה  .הפסולת בפחים הייעודיים תועבר למחזור.
אנו מבקשים מהתושבים להמשיך ולהפריד את הבקבוקים ,הקרטון ,הטקסטיל והזכוכית למיכלים
הייעודיים המוצבים במרכזי המיחזור הפרוסים ברחבי המושבה.
את השנה האחרונה הגדירה המועצה כשנת איכות הסביבה ומשאבים רבים הושקעו בהעלאת מודעות
התושבים לחשיבות המחזור וברתימתם למיחזור לפי צבעים .גם בשנה הקרובה תשקיע המועצה משאבים
עצומים בנושאי איכות הסביבה השונים ,ובהגדלת היקפי המיחזור.
הכניסה להפרדה במקור תלווה גם היא בקמפיין הסברה נרחב הכולל מודעות בעיתונים ,שלטי חוצות,
מנשרים לתושבים ,מגנטים הסברה במערכת החינוך וכניסתם של מדריכי מחזור לבתי התושבים על מנת
להעניק הסבר אישי ומעמיק על חשיבות המחזור ושמירה על סביבה ירוקה לנו ולילדינו.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש :,מועצת פרדס חנה כרכור פועלת ומשקיעה רבות בתחומי
איכות הסביבה על מנת לשפר את איכות חיי התושבים .מיחזור על פי צבעים ,צפוי להביא להגדלה ניכרת
בכמויות המיחזור ,ולצמצום כמות הפסולת המועברת להטמנה .אנחנו כבר כעת מהמקומות המובילים
בארץ במחזור לק"ג פר נפש ,ואנו קוראים לכם התושבים להמשיך ולגלות מודעות אקטיבית ,למחזר
ולשמור על המושבה ירוקה לנו ולילדינו".
מנהל המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת הפיקוח והאכיפה ,אייל שני ציין כי " :ניהול נכון של הפסולת
בבית והפרדתה על פי הצבעים מהווה תרומה משמעותית לשמירה על סביבה ירוקה .אנו ממשיכים
ופועלים בכל רחבי הישוב ,בעידוד ובהסברה על חשיבותה של פעולת ההפרדה הפשוטה ,הנגשת מיכלי

המיחזור לנוחות התושבים ,והפיכת המיחזור לחלק משגרת החיים בכל בית בישוב .כבר כיום אחוז
המיחזור בישוב גבוה מהממוצע הארצי ,נתון המצביע על המודעות הגבוהה לשמירה על סביבה ירוקה
בישוב ונכונות התושבים לקחת חלק בפעילות לשמירה על הסביבה .

