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 סיכום ביניים: פרוייקט הפרדת במקור
 לשני זרמים ביישובי הפיילוט 

 תושבים יקרים,
 

 שלושה ישובים:למעשה מתקיים ב)ביישובכם פיילוט פרויקט הפרדת פסולת מתקיים מזה חודשיים 
 (בתי אב. 147 –יד מרדכי, כרמיה ונתיב העשרה, המונים יחד כ  

 
 אז מה היה לנו עד כה?

 77  ליטר לכל בית אב. במידת  1עלון הסברה ופח שיש בנפח מסבירים עברו מדלת לדלת, חילקו
יחידה הסביבתית על מנת הצורך הושארו תלי דלת המזמינים את התושבים ליצור קשר עם ה

 ופח שיש. לקבל הסבר
  הפרויקט מלווה ללפנות ניתן . הפרויקט מטעם המועצהמלווה באופן שוטף את חברת פורטל

 יות.וליחידה הסביבתית בכל עת לקבלת מידע והנח

  נהגי האיסוף בוצע בין היתר גם בקרב נהגי איסוף הפסולת. הליך ההטמעה של הפרדת הפסולת
 .בשטח ב את סוגי הפסולת ולהימנע מטעויותבהונחו שלא לער

  נראה כי נפח ועל אף שחלפו חודשיים בלבד  לטובת ניתוח נתונים בדיקות מדגמיותאנו מבצעים
 יישר כוח!וההפרדה אכן מתבצעת בפועל.  06%עולה על בפחים הפח האורגני 

  מדי שבוע מבוצע סקר טלפוני, הכולל שאלות המלמדות אותנו על הרגשת התושב, היחס
 .השירות והאכפתיות להפרדה בפחים החומים ובמרכזי המחזור ומשוב לשיפור

 
 חשובההבהרה 
 הדבר עלול ליצור של התושבים,  צונם הטובעל אף ר - הפסולת האורגנית ללא שקיות ליךהשיש ל

בתוך שקית לפח יש להקפיד להשליך את הפסולת האורגנית מפגעי ריח והתפתחות רימות. 
שאין בשקיות משום פגיעה באיכות כך   ,מהשקיתפתרון הקצה החומר מופרד ב. קשורה ואטומה

 התוצר המתקבל.
 

 ומה בעתיד?
 בכל יישובי הפיילוט.אורגנית בכל פחי השיש ה וכמות הפסולת בדיקת איכות 
  הסברה בבתי הספר וגני הילדים ברחבי המועצה בנושא מחזור. ערכות הסברה ולימוד

 . בנושא קו ע"י תאגיד תמיר לגני הילדים ובקרוב תתבצע פעילות חינוכיתסופ  חוויתי

  הצעות לפתרון הפחתת כמות הטמנת הגזם. גיבוש 
  שוביםיביתכנית עיבוי מרכזי המחזור בימים אלו אנו שוקדים על. 

 
 

 המשך הצלחה לכולנו!
 

 חן סעדה,     
 

 מנהל היחידה הסביבתית

 >בכל עתניתן לפנות 
 :899777-:8 יחידה סביבתית

sviva@hof-ashkelon.org.il 

 מעיין –קט מלווה הפרוי
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