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פרדס חנה כרכור מיישרת קו עם מדינות המערב
המובילות בתחום איכות הסביבה

מקימה מרכזוני מחזור חדשניים ומעוצבים
לשיפור השירות לתושב ,ולשיפור חזות הישוב
מרכזון המחזור מחליף את הפח הירוק המוכר
ומאפשר חלוקת הפסולת לסוגיה השונים תחת קורת
גג אחת -אריזות ,אורגנית ,נייר ופסולת נוספת
השכונה הראשונה בה הוצבו המרכזונים עד כה -פרחי הדר
כחלק מתכנית הפרדת הפסולת היישובית ,ושינוי מערך פינוי הפסולת יזמה הקימה והציבה
המועצהבשבוע האחרון מרכזוני מחזור .
מרכזון המחזור החדש והמעוצב מחליף את הפח הירוק הקיים היום בכל בית .אל המרכזון ייפנו
התושבים פסולת אריזות לפח כתום ,פסולת אורגנית לפח חום ,פסולת נייר לפח כחול ופסולת
שאריות שאינן ניתנות למחזור לפח הירוק .כאשר כל הפחים תחת קורת גג אחת.
האזור הראשון בו מוקמו מרכזוני מחזור הוא אזור המשרת כ 200-בתי אב בשכונת פרחי הדר,
מדרום לרחוב חבצלת ,בין רחוב הדקלים והיהלום..
הרעיון העומד בבסיס התכנית נובע מהרצון לקדם את השירות לתושב ולהפריד את הפסולת
הביתית בדומה לנעשה במדינות באירופה הנחשבות למובילות בתחום סביבה ירוקה.
מרכזון המחזור מסייע במניעת מפגעים חזותיים הנובעים מעומס רב של פחים המפוזרים לאורך
המדרכה והכביש ואשר פוגעים במעבר חופשי של הולכי רגל ,מבוגרים ,ילדים ,עגלות ואופניים.
זהו פתרון אסתטי ידידותי לסביבה ולמשתמשים ,אשר בנוסף ליתרונותיו האסטטיים,
הבטיחותיים ,והתברואיים ,מאפשר הפרדת פסולת מסודרת ויעילה.
עד כה משתתפות בפרויקט כ 200 -משפחות אשר מפרידות את הפסולת לזרמים שונים ובהם
אריזות ,אורגני ונייר .לאחר שבוע של התאקלמות תאסוף המועצה את הפסולת ממרכזוני המחזור
בלבד ולא מהפחים הפרטיים של התושבים.
פרויקט חדשני זה מלווה במהלך הסברה נרחב בכל אחד מבתי האב המשתתפים בפרויקט ,וזאת
בהמשך להסברה אשר בוצעה עד כה גם בבתים המשותפים בנווה פרדסים ,אזור דרך למרחב
והמסילה ,חלומות כרכור ובתים משותפים נוספים בכרכור  .ההסברה באמצעות חברת ארץ שפע
נועדה להעניק לתושבים את מלוא המידע לגבי אופי הפרויקט החדש והאופן בו הוא נועד לתרום
לקידום איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה בישוב.
מנהל מחלקת איכות הסביבה פיקוח ואכיפה אייל שני מציין כי "אנו במועצה פועלים לשיפור
השירות הניתן לתושבים ,תוך כדי דאגה לאיכות סביבתם .המעבר למרכזוני מיחזור מאפשר לנו
להחזיר את המרחב הציבורי לרשות התושבים ,לשפר את חזות הרחוב ,ולסלק את פחי האשפה
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ממדרכות המושבה .אנו מודים לתושבים על שיתוף הפעולה .בעזרתכם נוביל את הפרויקט
להצלחה ,ונמשיך להעלות יחד את אחוזי מחזור הפסולת במושבה ".לדברי שני.

