בס"ד

אגף שפ"ע

שאלות ותשובות בנושא מיחזור והפרדת אשפה
מהם הזרמים למיחזור והפרדת פסולת
חדש! פח כתום לאריזות

אריזות מכל הסוגים כשהן ריקות משאריות מזון ,ובכלל זה פלסטיק
לסוגיו (רטבים ,מעדנים ,גבינות ,חומוס) ,שקיות ניילון ,קופסאות
שימורים ,קרטוני מיץ וחלב ,אריזות קלקר ,אריזות של מוצרי היגיינה
(כמו משחת שיניים וסבון נוזלי) ,שקיות חלב ,שקיות מזון (אורז ,עדשים
וכו') ,אריזות של חטיפים (ביסלי ,במבה ,ופלים ,שוקולד) ,,שקיות אריזה
מפלסטיק ואריזות מתכת (דיאודורנטים ,קופסאות תחליפי חלב
לתינוקות מוצרי טיפוח ועוד) .פקקי מתכת.
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פח  1,100כחול למיחזור נייר וקרטון דק

נייר ,מוצרי נייר ,אריזות נייר ,נייר לבן ,מגזינים ,ניירות עיתון ,מחברות
אריזות קרטון קטנות (מוצרי קוסמטיקה ,תרופות ,שימורים באריזה
ועוד) גלילי נייר טואלט ונייר סופגים קרטוני ביצים ,אריזות של דגני
בוקר ושל מוצרי מזון וכיוצא באלה.

פח סגול לאריזות זכוכית

בקבוקי שמן זית ,בושם וקוסמטיקה ,צנצנות קפה  /דבש  /ריבה ,צנצנות
של מחית לתינוקות וכו'.
(את אריזות הזכוכית יש להשליך כשהן ריקות וללא מכסה)
(בקבוקי הזכוכית החייבים

בפיקדון :בקבוקי יין ומשקאות קלים

ממשיכים להחזיר לסופרמרקטים ומזדכים על הפיקדון).
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מיחזורית לאיסוף בקבוקי פלסטיק

כל בקבוק עם פקק! בקבוקי שתיה ליטר וחצי ,מוצרי טיפוח  /דטרגנטים
וחומרי ניקוי( .מכלי שמפו ,סבון ,מרככי כביסה וחומרי ניקוי)
(בקבוקי פלסטיק החייבים בפיקדון ממשיכים להחזיר לסופרמרקטים
ומזדכים על הפיקדון).

מתקן לאיסוף קרטונים

מיועד לקרטונים גדולים .יש לשטחם לפני ההכנסה למתקן.
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פח ירוק

פסולת אורגנית (שאריות מזון) ,חיתולים ,מגבונים לחים ,מוצרי היגיינה,
צעצועים שבורים ,אריזות שמכילות שאריות מזון ,כל פסולת שאינה
אריזות ,כלים חד פעמיים ,מוצרים מעץ (לא אריזות),
צואת בעלי חיים וככלל  -כל מה שאינו מתאים לפחים או המתקנים
האחרים.

מה בעצם אני צריך לעשות?
עיריית אלעד הציבה פחים כתומים בכל בנין לצד הפח הירוק .אנו
ממליצים כבר בבית להפריד את האריזות מהפח הרגיל
לשקית הרב פעמית הכתומה הייעודית אותה קיבלתם או
לכל אמצעי הפרדה אחר ומשם להעבירם לפח הכתום.
איך אני יודע לאיזה פח ו/או מתקן מיחזור להעביר מה?
המידע כולו זמין באתר האינטרנט של העירייה .בנוסף ,יתפרסם קמפיין
פרסומי והסברתי רחב ,הכולל שילוט ברחבי העיר וחלוקת עלוני
הסברה לכל הבתים בעיר ובהם פירוט על סוג האשפה המתאימה לכל
פח ו/או מתקן מיחזור.
בכל מקרה אם יש ספק ,יש להשליך לפח הירוק ,המיועד להטמנה וזאת
על מנת לשמור על "ניקיונם" של הפחים האחרים.
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האם הפסולת המופרדת נאספת בנפרד האחת מהשנייה?
כן .לכל סוג פסולת קיימת משאית ייעודית האוספת בימי פינוי שונים.
האם אני צריך לנקות את האריזה?
אין צורך לנקות ,אבל חשוב להוריד את כל השאריות .לפח הכתום יש
להשליך רק אריזות ריקות ללא שאריות מזון .אריזות עם שאריות מזון יש
להשליך לפח הירוק בלבד.
לאן מועברות האריזות?
האריזות מגיעות לאתר מיון ,באתר המיון מתבצעת הפרדה לסוגי
החומרים השונים המגיעים למפעל המחזור המתאים.
האם שמירת האריזות בבית תגרום לריח רע ו/או תלכלך לי את הבית?
לא ,את האריזות יש לרוקן משאריות מזון עד להשלכה ועל כן אין סיבה
שבבית יהיה ריח רע.
מה יהיו ימי הפינוי? ימי הפינוי של הפח כתום אחת לשבוע/שבועיים
האם עדיין יאספו את האשפה הרגילה בימים הרגילים? ימי פינוי האשפה
הרגילה אינם משתנים לעת עתה
האם יש להמשיך ולהפריד בקבוקים? אם כן  ,לאן?
כן  ,את כל הבקבוקים יש להמשיך ולהפריד למיחזוריות הנמצאות בכל
פינת רחוב.
האם ימי איסוף הגזם ישתנו? ימי איסוף הגזם לא משתנים.
אין לי מקום בבית .היכן אני אמור לאסוף ולשמור את האריזות?
הפרדת האריזות בבית דורשת הערכות ראשונית ולשם כך קיבלת את
השקית הרב פעמית הייעודית הכתומה לעזרתך.
בסה"כ כמות הפסולת נשארת אותו הדבר ,היא פשוט מתחלקת אחרת.
אחד הפתרונות הוא להשליך בכל יום לאשפה סוג פסולת אחר.
לאיפה זורקים גללי חיות? את הגללים יש להעביר לפח הירוק לפסולת
המעורבת.
ואם לא מתאימה לי כל ההתעסקות הזו? ולא מתאים לי להשתתף?
אנו ,בעיריית אלעד מאמינים ,שכל אחד יכול להשקיע מספר דקות
מזמנו ולהפריד .הפרדת אשפה תגרום לשיפור איכות החיים שלך ובני
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ביתך ,תקטין את כמויות ועלויות ההטמנה ובכך אתה תורם את חלקך
לאיכות הסביבה באזור בו בחרת להתגורר.
ומה אם אין לי מושג לגבי לאן משליכים פריט מסוים ואני לא מוצא תשובה?
אנו נמצאים כאן בשבילך ולשם כך יצרנו מספר דרכים בהם תוכל לקבל
עזרה:
 .1פנייה למוקד העירוני בטלפון 03-9078150 :או 108
 .2ניתן להסתכל באתר האינטרנט העירוני בו מופיעה כל האינפורמציה
לגבי כל פח ו/או מתקן מיחזור.
 .3ניתן לשלוח מייל לפניות באתר העירוני או למחלקה לאיכות הסביבה
ותועבר תשובה בהקדם האפשרי .כתובת המיילleahd@elad.muni.il :
מתי ואיך נדע אם הצלחנו?
העירייה תבצע מפעם לפעם בקרה מדגמית של הפחים כדי שנדע מה
קורה בבית ובישוב שלך .בהמשך אנחנו נשמור עמכם על קשר ונודיע
לכם מה מצבכם וכיצד אתם מתמודדים עם הפרדת האשפה .אנו גם
נשתף אתכם במסקנות האם נדרש שיפור ובמידה וכן אנו נעזור בבחינת
הבעיה והגעה לפתרון משותף .במקביל ולהשלמת הבקרה אנו נשמח
לשמוע מכם מה אתם מרגישים כלפי הפרויקט ,מה עובד ומה לא  -הרי
אתם יודעים הכי טוב מה קורה בבניין שלכם.
ברשויות אחרות מפרדים ליבש רטוב ,למה אצלנו לא מפרידים לרטוב יבש?
עיריית אלעד בחנה את כל האפשרויות מבחינה יישומית והחליטה כי
הפרדת האריזות הינה הבחירה הנכונה ביותר.
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