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ראש מועצת פרדס חנה כרכור חיים געש
ממחזר עם תלמידי בית ספר "מרחבים"
מנהלת בית הספר ,דבורה שמיר ,והתלמידים העניקו לראש
המועצה סלסלה עם ירקות וצמחיה מהתוצרת הבית ספרית-
צנוניות ,רוקט ,פטרוזיליה ,כוסברה ושמיר
געש" :אנו נהנים משיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל של התושבים בכל הנוגע למחזור ולהפרדה
במקור .כ 0222 -בתי קיבלו עד כה הסבר אישי ומפורט מנציגי ההסברה ייעודיים של המועצה.
מודעותם הגבוהה של התושבים מתבטאת בהיקפים המרשימים של הפסולת המועברת למחזור.
בביקורי בבית הספר נחשפתי לתלמידים נבונים המגלים ידע רב ומעניקים חשיבות רבה
לנושאים הירוקים .בואו נמשיך לשמור על פרדס חנה כרכור ירוקה למעננו ולמען ילדינו "
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ביקר ביום חמישי האחרון  ,41..1.6,את תלמידי בית הספר
"מרחבים" במסגרת יום הפעילות החוויתי של התלמידים לעידוד מחזור האשפה במושבה 1געש נפגש עם
תלמידי בית הספר וצפה בתחרויות השונות בין התלמידים אשר התקיימו במסגרת יום הפעילות1
געש אשר קידם בשנה האחרונה את מהפך המחזור במושבה רווה נחת מהידע והעניין הרב במחזור
ובאיכות הסביבה אותם הפגינו התלמידים במפגש 1מהפך המחזור לפי צבעים כולל למעשה את הכנסתם
ההדרגתית של פחים בצבעים שונים המיועדים לסוגים שונים של פסולת -פח כתום -לאריזות ,פח ירוק
לפסולת יבשה ,פח חום לפסולת רטובה ,ופח כחול לנייר 1בנוסף פזורים במרכזי המיחזור מתקנים למיחזור
קרטון ,בקבוקי משקה מפלסטיק ,זכוכית ועוד1
יום הפעילות הבית ספרי כלל תחנות שונות אשר נועדו לבחון ולהרחיב את היכרותם של התלמידים עם
תהליך המחזור  1התלמידים במהלך היום התנסו בתחרויות חוויתיות המבוססות בעיקרן על עבודת צוות
מגבשת והבנה מקיפה של תהליך המחזור ויישומו 1בין התחנות השונות -הפרדת תמונות של סוגים שונים
של אשפה לפח בצבע הנכון ,משיכת חבלים ועוד1
במסגרת הביקור העניקו התלמידים ומנהלת בית הספר ,דבורה שמיר ,לראש המועצה סלסלה ירוקה
ומרשימה ובה ירקות שונים אשר גודלו בערוגות הירק בבית הספר-צנוניות ,פטרוזיליה ,שמיר ,רוקט
וכוסברה ,כולם מהתוצרת הבית ספרית" 1הזרעים לצמחים נזרעו טרם ראש השנה" מספרת מנהלת בית
הספר ,כך שנוכל לכבד תלמידים שונים המקפידים על הלכות שנת השמיטה1
ראש המועצה ,חיים געש ,ציין לאחר הביקור כי המפגש עם התלמידים הוא תמיד מעשיר ומרגש1
לדברי געש" :אנו נהנים משיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל של התושבים בכל הנוגע להפרדה במקור 1כ-
 0222בתי קיבלו עד כה הסבר אישי ומפורט מנציגי ההסברה ייעודיים של המועצה 1מודעותם הגבוהה של
התושבים מתבטאת בהיקפים המרשימים של הפסולת המועברת למחזור 1בביקורי בבית הספר נחשפתי
לתלמידים נבונים המגלים ידע רב ומעניקים חשיבות רבה לנושאי איכות הסביבה 1אנו שמים דגש על
כניסה למערכת החינוך מתוך ההכרה כי יש לטפח את המודעות לכך מגיל צעיר וכי לילדים פוטנציאל רב
כמחוללי שינוי 1אנו קוראים לתושבים להמשיך ולמחזר למען סביבה ירוקה למען המושבה ולמען עתידם
של הדורות הבאים "1הדגיש געש בדבריו1
מנהלת בית הספר ,דבורה שמיר מציינת כי "מרחבים" הוא בית ספר ירוק אשר מעניק דגש לחינוך
לשמירה על הסביבה ,סגנית המנהלת ואחראית איכות הסביבה בבית הספר יפה דוכן ,מרכזת את
הפעילויות השונות ,כולל טיפוחן של ערוגות הירק בגינה הבית ספרית והובלת ההנהגה הירוקה הבית
ספרית 1לאורך השנה אנו מקיימים פעילויות שונות סביב נושאים אלו -עיוניים ומעשיים 1ביקור ראש
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המועצה היה הזדמנות עבורנו לחלוק איתו הן את הידע ,העניין והמחויבות של התלמידים לנושא איכות
הסביבה 1הסלסלה הירוקה הינה למעשה תוצר של סבלנותם ,מסירותם והשקעתם היומיומית של
תלמידינו לשמירה על סביבה ירוקה "1מציינת שמיר1
מנהל מחלקת פיקוח אכיפה ואיכות הסביבה ,אייל שני ,ציין כי כי מהלך ההפרדה במקור של הפסולת
הרטובה והמשך הפרדת האריזות מלווה בהסברה מקיפה בכל הישוב 1בשלב ראשון התחלנו בחלוקת
הפחים בשכונות -נווה פרדסים ,נווה גנים ,חלומות כרכור והבתים המשותפים בסמוך לגן הגיבורים1
המהלך כולל נציגי הסברה של המועצה אשר עברו בין הבתים והעניקו לתושבים מידע יסודי ואישי בכל
הנוגע לאופן ההפרדה בין פסולת רטובה ,פסולת אריזות ופסולת יבשה 1בנוסף ,קיבלו התושבים במתנה פח
אישי קטן להפרדת הפסולת הרטובה בבתים 1לשמחתנו ,אנו נהנים מהיקפי מחזור מרשימים לאורך כל
התהליך -הפרדת פלסטיק ונייר ,הפרדת אריזות וגם כעת בהפרדת הפסולת הרטובה במקור" 1
"נזכיר כי ניהול נכון של הפסולת בבית והפרדתה על פי הצבעים מהווה תרומה משמעותית לשמירה על
סביבה ירוקה 1המועצה ממשיכה ופועלת בכל רחבי הישוב ,להנגשת מיכלי המחזור ,עידוד והסברה על
חשיבותה של פעולת ההפרדה הפשוטה והפיכת המיחזור לחלק משגרת החיים בכל בית בישוב 1בתהליך
ההפרדה במקור הפסולת האורגנית ,המורכבת בעיקרה משאריות המזון ,מועברת למיחזור והופכת
לקומפוסט לדישון הקרקע ,כך למעשה מתבצע שימוש חוזר בפסולת הביתית "1מציין ומרחיב שני 1
מצ"ב תמונה של ראש המועצה חיים געש  ,מנהלת בית הספר ,דבורה שמיר ותלמידי בית הספר
"מרחבים" מעניקים לראש המועצה את סלסלת הירקות

