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 סיכום בנתונים

 2014בשנת  המיחזורסיכום 

 כ"סה סוג הפסולת
 171.68 נייר עיתון  

 2.39 נייר משרדי
 361.43 קרטון

 145.24 חומרים פלסטיים

 80.39 חומרי מתכת
 913.07 זכוכית

 18.30 טכסטיל
 56.70 אריזות

 23.46 אורגאני

 632.10 השבה  /מיחזורכ "סה



 סיכום בנתונים

בתים  )בתי אב  1,700 -כ -מפרידים אריזות בלבד•

 (פרטיים המפרידים בשקיות

 בתי אב 2,700 -כ –אריזות ופסולת אורגאנית  מפרידים•

    -------------------------------------------------------------- 

 בתי אב מפרידים אשפה לזרמים 4,200 -כ כ"סה•

 2014בשנת  המיחזורסיכום 



 מיחזור מרכזוני –שביעות רצון סקר 

המרכזונים הוצבו בשכונת פרחי הדר באמצע ינואר  •

 .קיבלו הדרכה והסברה מפורטת' ותושבי הרח 2015

התבצע בסוף חודש פברואר  , מעבר שני בבתי התושבים•

במטרה לקבל תמונה עדכנית על רמת  ( 25-26/2)

 .מהפרוייקטשביעות רצון התושבים 

 :בסקר נבחנו הפרמטרים הבאים•

 לתושב וביצוע הפרדה   המיחזורחשיבות ביצוע
 בפועל

 למרכזוןשביעות רצון ממרחק ההליכה 

 המרכזוןשביעות רצון מתפעול  

שביעות רצון מחזות הרחוב לאחר השינוי 

 מיחזור מרכזוני



 סיכום בנתונים

בתים  )בתי אב  1,700 -כ -מפרידים אריזות בלבד•

 (פרטיים המפרידים בשקיות

 בתי אב 2,700 -כ –אריזות ופסולת אורגאנית  מפרידים•

    -------------------------------------------------------------- 

 בתי אב מפרידים אשפה לזרמים 4,200 -כ כ"סה•

 2014בשנת  המיחזורסיכום 



 :ממצאים עיקריים

המשפחות   170 -משפחות מתוך כ 151 -בוצע בהסקר •

 (.88% -כ)הנכללות בפרויקט 

  למיחזורמשפחות הצהירו כי הן מפרידות אשפה  142•

 (.  94%)לפי הזרמים השונים 

  למיחזורמשפחות רואות חשיבות רבה ורבה מאוד  128•

 (.85%)הפסולת 

 מהמרכזוןמהמשפחות רואות במרחק ההליכה  121•

משפחות ציינו כי המרחק  25, מרחק הליכה נוח ובסדר

 להםאינו נוח 

משפחות הביעו שביעות רצון טובה מתפעול   77•

-משפחות הביעו שביעות רצון סבירה ו 37, המרכזונים
 .משפחות הביעו חוסר שביעות רצון מהתפעול 37

 מיחזור מרכזוני



 :ממצאים עיקריים

משפחות הביעו שביעות רצון   65 -' חזות הרחלנושא •

 38-משפחות היו אדישים לנושא ו 42', מחזות הרח

 .הרחמשפחות הביעו חוסר שביעות רצון מחזות 

 

 

עולה כי כמות התושבים המשתפת פעולה  מהסקר •

ל בא לידי ביטוי  "הנ)ומפרידה פסולת הינה גבוהה מאוד 

 .המופרדתמכמויות ואיכות הפסולת 

 .וניקיונםמצפים לשיפור בתפעול המרכזונים התושבים •

 

 :מסקנות

 מיחזור מרכזוני

  :אריזות

ממוצע ארצי לבית אב  

 לשבוע

ממוצע לבית אב  

לשבוע בפרויקט 

 המחזור מרכזוני

 ג"ק 1.99 ג"ק 1

    

  אורגניתפסולת 

ממוצע ארצי לבית אב  

 לשבוע

ממוצע לבית אב  

ליום בפרויקט 

 המחזור מרכזוני

 ג"ק 7.17 ג"ק 3.5



 :אתגרים מרכזיים ומענה

 מספיקיםנקודות שבהן הנפחים לא ישנן  -אתגר•

  1100שינוי פחי , הוספת נפחים לנפחים הקיימים -מענה•

 לבקבוקיםכלוב , קרטוניה, 360ל

הגדולים קולטים את כל סוגי הפסולת   1100פחי  -אתגר•

 מכל הגדלים

 360לשלושה פחי  1100החלפת כל פח  -מענה•

 אסתטיים

קולטים את הגזם והגרוטאות שהיו המרכזונים  -אתגר•

 היוםנזרקות גם ככה עד 

,  המדויקיםחלוקת מגנט עם הסבר על ימי הפינוי  -מענה•
 שבועמעבר נוסף של משאית הגזם בכל 

 מיחזור מרכזוני



 :אתגרים מרכזיים ומענה

 למקומםלא מוחזרים פחים  -אתגר•

קיבוע מתקנים שיחייבו את העובדים להחזיר את   -מענה•

 למקוםהפח 

 

 מיחזור מרכזוני



 :שיפורים מאז הסקר

ביהלום פינת שוהם שונה עקב תלונות   המרכזוןמיקום •

 .תעבורתיתעל בטיחות 

אחר   מרכזוןח "ע, הוגדל והורחב 8ביהלום  המרכזון•

 מתושביםשבוטל עקב תלונות חוזרות 

ע מתפעלת את המרכזונים ושומרת על  "שפמחלקת •

 .ניקיונם וסידורם באופן רציף יותר

 מיחזור מרכזוני



 המרכזונים פרוייקטהרחבת 

ביהלום פינת שוהם שונה עקב תלונות   המרכזוןמיקום •

 .תעבורתיתעל בטיחות 

המשפחות בפרחי  170הפיילוט שנערך בקרב ממצאי •

הדר מצביעים כי זהו הפתרון הנכון להפרדת הפסולת  

 :מבחינתבשכונות צמודות הקרקע בישוב 

 לא יתכן מצב בו ליד כל בית על  )' הרחחזות

 (פחים 3המדרכה יוצבו 

 פנויים   2הוספת )פינוי הפסולת במושבה עלויות

 (המועצהבשבוע לא ריאלית להעמסה על תקציב 

 לשינוי בתפעול מערך הפסולת בכלל הזדמנות– 
 .'וכד' ניקיון הרח, פינוי הגזם

 מיחזור מרכזוני



 קרקע לבנייה רוויה  טמוני מיחזורמרכזי 

זאת אנו נערכים לביצוע מכרז לאספקת והתקנת  לאור •

לאחר שיפור ופישוט הדגם שהוצב בפרחי ) מרכזונים

 (הדר

המרכזונים לרחובות פרחי בשלב זה הוחלט על הרחבת •

 .הנוספיםהדר 

 תכניות להמשך



  המיחזורשיפור מרכזי 

 בודדשל נקודות עם מיכל אצירה קיבוץ •

ליד הדואר  : 'לדוג), מתקן לנקודות המרכזיותעיצוב •

בית ספר  , קדמה פינת הבנים, במרכז המושבה

 (.אלישבע

המחזור לשם יצירת שפה  מרכזונייהיה בסגנון העיצוב •

 .המחזוראחידה לנושא 

 משטח ותשתיות לשאר הנקודות במושבהסידור •

 

 תכניות להמשך



אתרים בתוך ומסביב  47וסקר סקר הטבע העירוני איתר •

 .המועצההשטח הבנוי של 

 טבע עירוני



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 טבע עירוני

 

חיים ופיזור אדמה  -יצירת מחסות לדו

 המכילה ביצי קיימא  

 

אתרים בתוך ומסביב   47וסקר בקר הטבע העירוני איתר •

 .המועצההשטח הבנוי של 

 :  חורף מטווח ישןבריכת •

 ,  העמקה•

 ,  זרעיםפיזור •

 ,  מחסותיצירת •

 ,  ביצי קיימאפיזור •

 ,  (לא מוצלח)חמציצים הוצאת •

 ,  הדרכות•

 שילוט•

 



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 :  חורף נווה רותםבריכת •

 , והדרכותפעילויות •

 זרעיםאיסוף •

 

 טבע עירוני

אירוע איסוף זרעים מבריכת החורף בנווה 

 רותם להפצה בבריכת המטווח הישן



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 תכנון שביל האלונים  •

 

 

 טבע עירוני



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 שיקום אלונים עתיקים  •

 

 

 טבע עירוני



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 הגשת קולות קוראים לתקצוב•

 שיקום אלונים עתיקים - 

  פיתוח שטחים פתוחים - 

 

 

 טבע עירוני



 :סיכום הפעילות בתחום בשנה האחרונה

 :  שמורת החורש-

     תוכנית, מפרט טכני לטיפול השמורה, תכנון שבילים ושילוט    

 מלמדים תלמידיםתלמידים חינוכית  
 

 :"שומרים על העצים"-

 מורשהבבית ספר " אמירים"חינוכית בשתי כיתות  תוכנית    
 

 :  שטחים תעדוף-

 דוחהרצת מודל וכתיבת , הערכת קריטריונים, גיבוש קריטריונים    
 

 שביל אלונים-

 כתיבת תכנית חינוכית, תכנון שביל אלונים עתיקים    
 

 עירונילאימוץ אתרי טבע חינוכיות  תוכניתכתיבת -
 

 תכנון שביל טבע עירוני-

 

 

 

 טבע עירוני



 תודה על ההקשבה 


