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 מיכלי האשפה טמוני הקרקע 

 משרתים בהצלחה

 את תושבי פרדס חנה כרכור

 

ברחובות לאצירת אשפה  טמוני קרקע  מכלים 18בחודש האחרון הציבה מועצת פרדס חנה כרכר 
כלים כללה פיתוח משטח בטון הצבת המ התושבים לנוחות יהלום.היף, תפוז התחייה ואתרוג, קט

 לפסולת כתומים  לנייר כחולים פחים פסולת) מיחזור מכלי הוצבו קרקע מוטמן לכל בסמוך, וכן 
  (.אורגנית פסולת למיחזור חומים ופחים אריזות

לפח ירוק רגיל(  6ל  1מגדיל משמעותית את נפח האצירה )ביחס של  מהלך הצבת המיכלים
ומאפשר השלכת כמויות אשפה גדולות יותר במיכלים החדשים. הדגם שנבחר ייחודי  אסתטית 

 לפרדס חנה כרכור ונועד להשתלב במרחב הקיים בישוב.

יציק הצבת המכלים בוצעה בברכתה של הוועדה לאיכות הסביבה בראשות חבר המועצה, א
מאז הצבת המכלים טמוני הקרקע סביבת הפחים נשמרת נקייה ואסתטית וניכר כי בוחבוט לוין. 

 המהלך זוכה לשיתוף פעולה חיובי ופורה מצד התושבים.

 גובשה בקרקע המוטמנים פחים הצבת תכניתראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש מסר כי : "
 בתחום התשתיות לחידוש אפשריות חלופות ובחנו שבדקנו לאחר האחרונות השנים במהלך

 לפחי כיום מושלכת שאינה לפסולת יותר נרחב בהיקף מענה מספקים קרקע טמוני פחים .הפסולת
 לשפר וכן הפסולת פיזור את משמעותית לצמצם מיועדים אלו מכלים ,כן כמו .הקיימים המיחזור

 המחזור קידום והמשך האשפה בתחום התשתיות לשיפור כולל ממהלך חלק זהו. הרחוב חזות את
 "ברשות

כחלק ממהפכת איכות  מנהל מחלקת איכות סביבה, פיקוח ואכיפה, אייל שני מציין כי : "
הסביבה בישוב אנחנו לוקחים אחריות גם על הפחים הירוקים, במסגרת זו אנחנו פועלים לצמצום 

טמוני  ם בתחום האשפה.כמות הפחים הירוקים הפרטיים ולפיתוח מרחב ציבורי אסתטי ומזמין ג
הקרקע הם למעשה רכוש מועצה באחריות המועצה המחליפים פחים פרטיים ומהווים בכך מענה 

הצבת טמוני קרקע נוספים במסגרת בפעילות המועצה הוא יעיל, נעים אסתטי וירוק.השלב הבא 
 ." דיווח שני.תכנית עבודה נרחבת 

 פינוי קבלן הנחיית מהלך זה מתבצע לצד   :"חנ'ג שמוליק במועצה, ,ע"שפ אגף מנהללדברי 
 מהתושבים מבקשים אנחנו" . ג'נח מזכיר  לתושב השירות את המשפר איסוף לאופן האשפה

 ,הפינוי בימי וגרוטאות גזם הוצאת על ולהקפיד ,למיכל ישירות הפסולת את ולהשליך לב לשים
 ".כולנו למען ונעים נקי ישוב על ולשמור להמשיך שנוכל בכדי
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